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RESUMO 
 
A boca possui um microbioma bastante diversificado, com condições favoráveis ao 
desenvolvimento de biofilmes orais. A presença destes biofilmes, associada a outos 
fatores como dieta e/ou higinenização inadequada, podem desencadear um processo 
carioso. A remoção mecânica é a mais utilizada no tratamento, entretanto, o uso de 
antimicrobianos em produtos de higienização pode auxiliar na prevenção da cárie. Alguns 
micro-organismos apresentam resistência a antimicrobianos tradicionais, por isso, a busca 
por novos agentes antimicrobianos faz-se necessária. Na flora brasileira podem ser 
encontradas plantas medicinais, espécies do gênero Croton demonstram atividades 
biológicas comprovadas, em alguns casos, diterpenos são responsáveis pela ação 
terapêutica. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antimicrobiano 
e antibiofilme de extratos, frações ácidas e neutras e diterpenos isolados de três espécimes 
de C. blanchetianus contra estrepococos orais relacionadas com a cárie dentária. A 
obtenção de extratos, frações ácidas e neutras e isolamento dos diterpenos ocorreu 
paralelamente aos testes de ação antimicrobiana. As soluções com as substâncias, foram 
submetidas à diluições seriadas e as concentrações obtidas, variaram de 125 a 1,8 µg/mL. 
A ação antimicrobiana foi verificadas através dos testes de concentração inibitória mínima 
(CIM) e concentração bactericida mínima (CBM), utilizando os estreptococos orais S. 
parasanguinis ATCC903 e S. mutans ATCC700610/UA159. Para a determinação da ação 
antibiofilme foram realizadas a quantificação da biomassa e viabilidade celular, em duas 
situações distintas: na inibição da formação dos biofilmes e na ação sobre biofilmes pré-
formados de S. parasanguinis e S. mutans, com dois diterpenos, nas mesmas 
concentrações citadas anteriormente. Eletromicrografias foram obtidas através de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), com a finalidade de visualizar os biofilmes 
de S. mutans após contato com os diterpenos. Do processo de extração e isolamento foram 
obtidos nove extratos hexânicos, trinta e três frações ácidas e cinquenta e quatro frações 
neutras, três diterpenos: ácido 3,4-seco-bieren-3-óico (ICB1) inédito na literatura, 12-
hidroxi-3,4-seco-cleistanta-8,11,13,15,4(18)-pentaen-3-oato de metila (ICB4) e ácido ent-
3,4-seco-atisan-4(18),16-dien-3-óico (ICB8). Os extratos hexânicos das raízes 
apresentaram os menores valores de CIM e CBM, 15,6 e 62,5 µg/mL. As frações ácidas 
apresentaram CIM e CBM de 7,8 µg/mL sobre S. mutans e 15,6 µg/mL sobre S. 
parasanguinis. O menor valor de CIM e CBM, dentre os diterpenos, foi do ICB4, 7,8 
µg/mL sobre S. parasanguinis. A inibição da formação de biofilme de S. parasanguinis, 
por ICB4, ocorreu até a concentração de 3,9 µg/mL, com redução da biomassa de até 94% 
e a diminuição da viabilidade celular foi de 5,42 Log UFC/mL. ICB8 inibiu a biomassa de 
S. mutans até 99,9% e a viabilidade celular diminuiu cerca de 3,92 Log UFC/mL. A ação 
sobre biofilmes pré-formados também foi observada em ambos os diterpenos: ICB4 
reduziu até 75% a biomassa dos biofilmes e ICB8 reduziu a biomassa até 95,8%. As 
eletromicrografias mostraram alterações estruturais na morfologia das células. O estudo 
aponta que as substâncias ICB4 e ICB8 tem ação antibiofilme com potencial para serem 
transformados em produtos com ação anticárie. 

  
Palavras-chave: Croton blanchetianus. Diterpenos. Biofilmes. Anticárie.
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ABSTRACT 
 
The mouth has a very diversified microbioma, with favorable conditions for the 
development of oral biofilms. The presence of these biofilms, associated with other 
factors such as diet and/or inadequate hygiene, can trigger a carious process. The 
mechanical removal is the most used in the treatment, however, the use of antimicrobials 
in hygiene products can help in the prevention of caries. Some microorganisms present 
resistance to traditional antimicrobials, so the search for new antimicrobial agents is 
necessary. In the brazilian flora can be found medicinal plants, species of the genus 
Croton demonstrate proven biological activities, in some cases, diterpenes are responsible 
for the therapeutic action. In this sense, the objective of this work was to evaluate the 
antimicrobial and antibiofilm potential of extracts, acid and neutral fractions and 
diterpenes isolated from three specimens of C. blanchetianus against dental caries-related 
oral strepococci. The extraction of extracts, acid and neutral fractions and isolation of 
diterpenes occurred in parallel to the antimicrobial action tests. The solutions with the 
substances were submitted to serial dilutions and the concentrations obtained ranged from 
125 to 1.8 µg/mL. The antimicrobial action was verified by minimum inhibitory 
concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) tests using S. 
parasanguinis ATCC903 and S. mutans ATCC700610/UA159 oral streptococci. For the 
determination of the antibiofilm action the biomass quantification and cell viability were 
performed in two different situations: in the inhibition of the formation of biofilms and in 
the action on pre-formed biofilms of S. parasanguinis and S. mutans, with two diterpenes, 
in the same concentrations previously mentioned. Electromicrographs were obtained by 
scanning electron microscopy (SEM), in order to visualize S. mutans biofilms after 
contact with the diterpenes. From the extraction and isolation process were obtained nine 
hexane extracts, thirty three acid fractions and fifty four neutral fractions, three diterpenes: 
3,4-seco-bieren-3-oic acid (ICB1) unprecedented in the literature, methyl 12-hydroxy-3,4-
seco-cleistanta-8,11,13,15(4)-penten-3-oate (ICB4) and ent-3,4-seco-atisan-4(18),16-dien-
3-oic acid (ICB8). The hexane extracts of the roots had the lowest values of MIC and 
MBC, 15.6 and 62.5 µg/mL. Acid fractions presented MIC and MBC of 7.8 µg/mL on S. 
mutans and 15.6 µg/mL on S. parasanguinis. The lowest value of MIC and MBC among 
diterpenes was ICB4, 7.8 µg/mL on S. parasanguinis. The inhibition of biofilm formation 
of S. parasanguinis, by ICB4, occurred up to the concentration of 3.9 µg/mL, with 
biomass reduction of up to 94% and the decrease in cell viability was 5.42 Log CFU/mL. 
ICB8 inhibited S. mutans biomass up to 99.9% and cell viability decreased about 3.92 Log 
CFU/mL. The action on preformed biofilms was also observed in both diterpenes: ICB4 
reduced biofilm biomass by up to 75% and ICB8 reduced biomass by up to 95.8%. 
Electron micrographs showed structural changes in cell morphology. The study points out 
that the substances ICB4 and ICB8 have antibiofilm action with the potential to be 
transformed into anticary products.         

 
Keywords: Croton blanchetianus. Diterpenes. Biofilms. Anticary. 

 

 



10 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1 Biofilmes bacterianos em superfícies e/ou agregados celulares. 22 

FIGURA 2 Desenho esquemático apresentando à evolução temporal 

dos mecanismos universais de formação dos biofilmes……. 

 

25 

FIGURA 3 Diagrama de componentes dos biofilmes bacterianos..……. 27 

FIGURA 4 Microscopia eletrônica de varredura de biofilmes de 

Pseudomonas aeruginosa…………………………………... 

 

30 

FIGURA 5 Biofilmes orais multiespécies………………………………. 31 

FIGURA 6 Desenho esquemático de um modelo de colonização de 

bactérias orais na superfície dental…………………………. 

 

33 

FIGURA 7 Croton blanchetianus Baill………………………………… 39 

FIGURA 8 Fluxograma de obtenção das frações ácidas e neutras dos 

espécimes de C. blanchetianus………………………………... 

 

47 

FIGURA 9 Representação esquemática do teste de concentração inibitória 

mínima…………………………………………………………… 
 

50 

FIGURA 10 Representação esquemática do teste de concentração bactericida 

mínima………………………………………………………....... 
 

51 

FIGURA 11 Representação das estruturas químicas de ICB1, ICB4 e ICB8.. 59 

FIGURA 12 Atividade antibiofilme de ICB4 na inibição da formação de 

biofilmes de S. mutans e S. parasanguinis…………………. 

 

63 

FIGURA 13 Atividade antibiofilme de ICB8 na inibição da formação de 

biofilmes de S. mutans e S. parasanguinis………………… 

 

65 

FIGURA 14 Eletromicrografias da atividade antibiofilme de ICB4 na 

inibição da formação de biofilme de S. mutans……………. 

 

67 

FIGURA 15 Eletromicrografias da ação de ICB4 na superfície das 

células bacterianas de S. mutans…………………………… 

 

68 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 Eletromicrografias dos testes de inibição da formação de biofilmes 

de S. mutans por ICB8…………………………... 
 

69 

FIGURA 17 Eletromicrografias da ação de ICB4 na superfície das células 

bacterianas de S. mutans…………………………………………. 
 

70 

FIGURA 18 Ação de ICB4 sobre biofilmes pré-formados de S. 

parasanguinis e S. mutans………………………………….. 
 

71 

FIGURA 19 Ação de ICB8 sobre biofilmes pré-formados de S. 

parasanguinis e S. mutans………………………………….. 
 

73 

FIGURA 20 Eletromicrografias de biofilmes pré-formados de S. mutans 

submetidos a ação de ICB4………………………………… 
 

75 

FIGURA 21 Eletromicrografias de biofilmes pré-formados de S. mutans 

submetido à ação de ICB8…………………………………… 
 

76 

 



12 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 Funções de substâncias poliméricas extracelulares no biofilme 

bacteriano……………………………………………………… 

 

28 

QUADRO 2 Estudos de atividades biológicas de espécies do gênero Croton 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva 

de FNCB1, FNCB4 e FNCB8……………………………….. 

 

46 

TABELA 2 Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva 

de FACB1, FACB4 e FACB8……………………………….. 

 

47 

TABELA 3 Valores de CIM e CBM (µg/mL) dos extratos hexânicos de 

raízes, lenho e casca   do caule de CB1, CB4 e CB8 contra S. 

mutans e S. parasanguinis…………………………………… 

 

 

55 

TABELA 4 Valores de CIM e CBM (µg/mL) das frações ácidas de 

CB1, CB4 e CB8 contra S. mutans e S. parasanguinis…… 

 

56 

TABELA 5 Valores de CIM e CBM (µg/mL) das frações neutras de 

CB1, CB4 e CB8 contra S. mutans e S. parasanguinis…… 

 

57 

TABELA 6 Valores de CIM e CBM (µg/mL) dos diterpenos isolados 

de CB1, CB4 e CB8 contra S. mutans e S. parasanguinis... 

 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



14 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 

 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ……………………………………………… 18 

2 REVISÃO DE LITERATURA ……………………………… 22 

2.1 Biofilmes microbianos ………………………………………. 22 

2.1.1 Formação dos biofilmes …………………………………….. 23 

2.1.2 Composição dos biofilmes e sua matriz …………………….. 26 

2.2 Biofilmes e a saúde humana ………………………………… 29 

2.2.1 Cárie dental ………………………………………………….. 32 

2.3 Resistência dos biofilmes às medidas antimicrobianas ……… 35 

2.4 Plantas medicinais …………………………………………… 36 

2.4.1 O gênero Croton ……………………………………………… 37 

2.4.2 Croton blanchetainus ………………………………………… 39 

2.5 Terpenos ……………………………………………………… 40 

3 OBJETIVOS …………………………………………………. 43 

3.1 Objetivo geral ………………………………………………… 43 

3.2 Objetivos específicos ………………………………………… 43 

4 METODOLOGIAS …………………………………………… 45 

4.1 Obtenção do material vegetal …………………………………. 45 

4.2 Processo de extração e isolamento ……………………………. 45 

4.3 Avaliação da atividade antimicrobiana ……………………….. 49 

4.3.1 Micro-organismos e condições de cultivo …………………….. 49 

4.3.2 Determinação da concentração inibitória minima …………….. 49 

4.3.3 Determinação da concentracão bactericida minima …………… 50 

4.4 Avaliação da atividade antibiofilme …………………………… 51 

4.4.1 Quantificação da biomassa do biofilme ……………………….. 51 

4.4.2 Contagem de unidades formadoras de colônia ………………… 52 

4.5 Microscopia eletrônica de varredura …………………………... 52 

4.6 Análise estatística ……………………………………………… 53 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE I …………………. 55 

5.1 Atividade  antimicrobiana  de  extratos  e frações  de  três  

espécimes     de C. blanchetianus contra bactérias orais ……… 

 
 

55 

 

 



16 

 
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE II ………………… 63 

6.1 Inibição da formação de biofilmes por ICB4 e ICB8 …………. 63 

6.2 MEV da ação de ICB4 e ICB8 na inibição da formação de 

biofilmes ……………………………………………………….. 

 
66 

6.3 Atividade de ICB4 e ICB8 sobre biofilmes pré-formados ……. 71 

6.4 MEV da ação de ICB4 e ICB8  sobre biofilmes pré-formados .. 75 

7 DEPÓSITO DA PATENTE …………………………………… 80 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS …………… 107 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………... 108 

 ANEXO A …………………………………………………….. 123 

 
 

 

 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo I 

 
 
INTRODUÇÃO 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



18 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
As bactérias podem ser encontratas, geralmente, como organismos unicelulares de 

vida livre, entretanto, existem como biofilmes multicelulares aderentes em diversos nichos 

ambientais, incluindo a maioria das infecções (FUENTE-NUNEZ et al., 2013). Dessa forma, 

biofilme é um estilo de vida, no qual micro-organismos adotam um comportamento 

multicellular, que facilita e/ou prolonga a sobrevivência em diversos nichos ambientais 

(KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013).  

Os biofilmes podem se desenvolver em superficies bióticas, ou abióticas, 

(BATONI et al., 2011) e através da agregação de micro-organismos entre si (BJARSHOLT et 

al., 2013). O que antes era definido como a formação de uma comunidade de micro-

organismos ligados a uma superfície passou a ser reconhecido como um complexo processo 

de desenvolvimento multifatorial e dinâmico na natureza (MONDS; O’TOOLE, 2009, 

KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013). 

Micro-organismos, em biofilmes, secretam uma matriz extracelular polimérica 

que consiste de polissacarídeos e outras biomoléculas, tais como: lipídeos, proteínas e ácidos 

nucleicos. A matriz auxilia na adesão e/ou coesão necessária para a formação dos biofilmes 

(BATONI et al., 2011). Toda essa organização estrutural, faz com que os biofilmes sejam 

particularmente problemáticos devido à sua resistência aos mecanismos de defesa do 

hospedeiro e à terapia antimicrobiana convencional, o que dificulta substancialmente o seu 

tratamento na clínica (FUENTE-NUNEZ et al., 2013) 

A presença de biofilmes representa um grande problema para a população em 

diversos segmentos, desde a indústria até a saúde. Constatou-se que biofilmes geram 

contaminação, particularmente em setores industriais, tais como: cerveja, produtos frescos, 

processamento de laticínios, aves e carne vermelha (CHEN et al., 2007 apud SIMÕES, M; 

SIMÕES, L; VIEIRA, 2010). Além disso, podem se instalar em encanamentos, unidades 

dentais, sistema de abastecimento de água, sendo considerados uma fonte de doenças para 

seres humanos, animais e plantas (APARNA; YADAVA, 2008). São responsáveis por várias 

doenças infecciosas, associadas com muitas superfícies inertes, incluindo dispositivos 

médicos de uso interno ou externo. Casos de infecções causadas por biofilmes incluem os 

exemplos bem  conhecidos  de  contaminação  de dispositivos,  incluindo catéteres 

(VASUDEVAN, 2014). Além disso, existem suspeitas da presença de biofilmes em redes 

hospitalares de água, como reservatórios que podem levar a infecções subsequentes, 
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adquiridas após a hospitalização dos doentes (BORDI; BENTZMANN, 2011). Os biofilmes 

também estão relacionados com o desenvolvimento de doenças bucais. 

A microflora oral, existente nos seres humanos, é formada por uma diversidade de 

micro-organismos. Em condições favoráveis pode ocorrer a formação de biofilmes que, por 

sua vez, podem estar relacionados com o surgimento e a progressão da cárie. Esse processo 

exige o contato entre os micro-organismos e a superfície do dente, que se dá através de 

substratos glicídicos que proporcionam essa interação. Os micro-organismos não conseguem 

ligar-se diretamente a superfície mineralizada do dente, mas há uma película proteica acelular, 

que é o substrato glicídico, denominada película adquirida que funciona revestindo a 

superfície dos dentes (TEIXEIRA et al., 2006). 

A remoção mecânica da placa dentária é o procedimento mais eficaz para prevenir 

a cárie, porém o uso de produtos químicos como medida complementar também é necessário  

e tem demonstrado ser de grande valia no que diz respeito à diminuição do biofilme na 

superfície do dente (FURIGA et al., 2008; SOUZA et al., 2011). Estes agentes são capazes de 

agir controlando a concentração bacteriana na cavidade oral, algumas delas podem inibir o 

crescimento tanto de bactérias Gram-positivas quanto de Gram-negativas. Contudo, o uso 

contínuo de alguns antimicrobianos além de causar efeitos colaterais pode ser um fator 

estimulador de resistência microbiana. 

A capacidade dos biofilmes de contenção das ações dos antibióticos e das defesa 

do hospedeiro apresenta um desafio substancial (BJARSHOLT et al., 2013). Além disso, o 

uso indiscriminado de antimicrobianos diminui a suscetibilidade dos micro-organismos, ou 

seja, aumenta a resistência destes aos tratamentos terapêuticos geralmente utilizados. Fator 

extremamente relevante devido ao aparecimento de micro-organismos multirresistentes que 

promovem transtornos a saúde humana e torna mais difícil o processo de eliminação das 

infecções. A resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos justifica a necessidade da 

busca por novas abordagens terapêuticas que possam auxiliar no controle e tratamento das 

infecções. 

Em contrapartida, o Brasil é um país rico em diversidade de moléculas presentes 

na natureza, esse fator propõe amplas possibilidades de estudos que possam suprir a 

necessidade de novos agentes antimicrobianos. Nessa perspectiva, pode-se observar uma 

quantidade relativamente grande de plantas classificadas pela utilizadas como medicinais, 

utilizadas por várias gerações. Informações acerca do uso popular podem servir de base para 

estudos mais minuciosos das reais propriedades que tais plantas possuem. 

Nesse sentido, várias espécies de plantas do gênero Croton são de uso conhecido 
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na tradição popular. Com cerca de 300 espécies, o Brasil é um dos principais centros de 

diversidade do gênero, que está representado nos mais variados ambientes e tipos 

vegetacionais (BERRY et al., 2005). Dentre as diversas espécies, C. blanchetianus, conhecido 

como marmeleiro preto, é um arbusto difundido largamente no nordeste do Brasil. As folhas e 

cascas são usadas na medicina popular para o tratamento de distúrbios gastrintestinais, 

reumatismo e cefaléia (CHAVES; REINHARD, 2003). Alguns componentes do óleo 

essencial do C. blanchetianus apresentaram atividade antibacteriana e antifúngica (MELO et 

al., 2013). Consequentemente, esta espécie apresenta boas perspectivas para a obtenção de um 

agente antimicrobiano. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 Biofilmes microbianos 
 

 
Os micro-organismos podem viver na forma planctônica, ou seja, livres no meio, 

ou na forma de biofilmes. Em uma perspectiva evolutiva, a agregação de micro-organismos 

em biofilmes provavelmente representa uma estratégia de sobrevivência contra o ataque de 

predadores, como a ameba e compostos bactericidas sintetizados por micro-organismos do 

solo para inibir outros competidores microbianos (MARTINEZ, 2009). 

Dessa forma, biofilmes podem ser definidos como um grupo organizado de micro-

organismos vivendo em uma matriz extracelular própria, constituída de substâncias 

poliméricas que aderem a superficies (HURLOW et al., 2015). Superfícies colonizadas por 

biofilmes podem ser bióticas ou abióticas (GUPTA et al., 2016), entretanto, também foram 

observados em superficies líquidas como esteiras flutuantes e em estado submerso 

(VASUDEVAN, 2014). 

Os biofilmes infecciosos estão relacionados a superficies e/ou agregados celulares 

associados a tecidos ou muco (FIGURA 1), mas todos envolvem incrustações em uma matriz 

biopolímera que é rica em componentes macromoleculares (BJARSHOLT et al., 2013). 
 
 
Figura 1 – Biofilmes bacterianos em superfícies e/ou agregados celulares. 
 

 
Fonte: Bjarsholt et al. (2013) com modificações. 
 
 
 

Bactérias 
planctônicas 

Biofilme 
imaturo 

Biofilme 
maduro 

 
Incorporado ao 

material do hospedeiro 

 
Aderido a superfícies 

      Crescimento rápido, suscetibilidade bacteriana - Matriz  

      Crescimento lento, tolerância bacteriana  - Hospedeiro produz fibrina e proteína/camada de muco 
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A transição da forma de vida planctônica para biofilme, se deve a respostas às 

mudanças ambientais e envolve uma rede de processos regulatórios, os quais traduzem sinais 

para a expressão de genes que determinam a reorganização espacial e temporal da célula 

microbiana (O’TOOLE; KAPLAN; KOLTER, 2000; MONDS; O’TOOLE 2009; 

KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013). 

Quanto à diversidade microbiana, os biofilmes podem ser homegêneos ou 

heterogêneos, contendo micro-organismos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, 

embebidos em uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares (SPE). Entre as SPEs são 

encontrados polímeros de glicopeptídeos, lipídeos e polissacarídeos, que formam um suporte, 

e juntos sustentam o biofilme (FLEMMING; WINGENDER, 2010). Análises do revestimento 

da SPE demonstraram que biofilmes são tecnicamente hidrogéis que possuem um 

comportamento viscoelástico (STOODLEY et al., 2002; HALL-STOODLEY; COSTERTON; 

STOODLEY, 2004 apud GUPTA et al., 2016). A SPE fornece aos micro-organismos não 

somente nutrientes essenciais, mas também cria condições ambientais favoráveis para a sua 

sobrevivência e oferece integridade estrutural (OLIVEIRA; CUNHA, 2008). Devido à 

funcionalidade dos biofilmes estar relacionada a adesão e estrutura da matriz, faz-se 

necessário compreender os mecanismos envolvidos na formação destas comunidades 

microbianas e a constituição da matriz extracelular. 

 

2.1.1 Formação dos biofilmes 
 
 
Biofilmes formam-se gradualmente ao longo do tempo. Quaisquer que sejam as 

espécies bacterianas envolvidas e a complexidade da comunidade resultante, a formação de 

biofilme é um processo dinâmico, altamente dependente de sinais ambientais (O’TOOLE; 

KAPLAN; KOLTER, 2000). Apesar de alguns traços comuns, generalizações não podem ser 

feitas, principalmente quando se considera, que a maioria dos biofilmes associa várias 

espécies (BORDI; BENTZMANN, 2011). O biofilme constitui uma forma de estabilizar 

interações entre espécies, induzindo alterações marcantes nas relações simbióticas entre elas 

que afetam a função da comunidade microbiana (HANSEN et al., 2007). 

Modelos in vitro demonstraram que as bactérias se ligam facilmente a qualquer 

superfície disponível e/ou umas às outras (BJARSHOLT et al., 2013). A fixação de uma 

célula microbiana em uma superfície é conhecida como adesão, enquanto a ligação entre 

células microbianas é denominada coesão (GARRETT; BAKOO; ZANGHO, 2008). A 

interação inicial entre as bactérias, ou entre bactérias e uma superfície, é mais frequentemente 
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mediada por flagelos e/ou pili (BJARNSHOLT et al., 2005; ALLESE- HOLM et al., 2006; 

BJARNSHOLT et al., 2013).  

No caso de biofilmes em superficies, a formação (FIGURA 2) ocorre em etapas, 

assim, inicialmente há a adesão de bactérias, um processo que é em parte indeterminado, 

impulsionado pelo movimento Browniano e as forças gravitacionais, e influenciado pela força 

hidrodinâmica circundante (DONLAN; COSTERTON, 2002; BELOIN; ROUX; CHIGO, 

2008). Dentro de um nicho, as bactérias encontram forças atraentes ou repelentes que variam 

em função dos níveis de nutrientes, pH, força iônica e temperatura. Propriedades do meio, 

juntamente com a composição da superfície da célula bacteriana, podem afetar a velocidade e 

a direção, afastando ou aproximando os micro-organismos da superfície de contato 

(DONLAN; COSTERTON, 2002). 

Após interceptar a superfície, a aderência é mediada por apêndices adesivas 

extracelulares adicionais e proteínas secretadas, as adesinas. No entanto, a adesão não é 

absoluta; a fixação inicial é dinâmica e reversível, durante a qual as bactérias podem se 

separar e voltar à população planctônica se perturbadas por forças hidrodinâmicas, as forças 

repulsivas (DUNNE, 2002). A fixação irreversível é alcançada por bactérias que podem 

resistir às forças de cisalhamento e manter-se firmes na superfície (ANDERSON et al., 2003; 

BELOIN; ROUX; CHIGO, 2008; KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 

2013). Portanto, algumas das células reversivelmente ligadas permanecem imobilizadas e 

tornam-se irreversivelmente aderidas quando as forças atrativas são maiores do que as forças 

repulsivas (GARRETT; BAKOO; ZANGHO, 2008). Kumar e Anand (1998) indicam que 

flagelos, fímbrias e pili superam as forças repulsivas físicas da dupla camada elétrica entre a 

célula e a superfície e consolidam as interações entre as elas. Em resumo, na adesão, células 

microbianas no início frouxamente associadas com a superfície passam a ter adesão específica 

e forte (HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004). 

Na fase de maturação, as células microbianas iniciam a comunicação entre si 

(Quorum sensing) pela produção de sinais auto-indutores que resultam na expressão de genes 

específicos relacionados aos biofilmes (VASUDEVAN, 2014). O contato com a superfície 

desencadeia respostas que levam a alterações de expressão de genes de regulação e fatores 

que favorecem a sessibilidade, como aqueles implicados na formação da matriz extracelular 

(KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013). 
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Figura 2 – Desenho esquemático apresentando à evolução temporal dos mecanismos universais de formação dos 
biofilmes. 

 

 
Fonte: Boles et al. (2005) apud Bordi e Bentzmann (2011) com modificações. Esquematização de estágios 
universais do ciclo de crescimento de biofilmes com características comuns, incluindo adesão (I; A), maturação 
(II, III e IV; B e C), e dispersão (V). Microscopia electronica em S. aureus (A-C), estratégias são apresentadas, 
incluindo 1) interrupção de vida planctônica a biofilme (engenharia proteica possui ação chave), 2) adesão inicial 
e interação, 3) comunicação, 4) reativação da atividade metabólica para aumento da eficiência antibiótica, 5) 
desenvolvimento de superficies anti-adesivas, e 6) promoção da dispersão. 

 

No biofilme maduro existe uma comunidade que promove ativamente o 

intercâmbio de ações e produtos que desempenham um papel fundamental na manutenção da 

arquitetura do biofilme e proporcionam um ambiente favorável para as bactérias residentes. 

Dependendo do ambiente e das condições sob as quais se formam os biofilmes experimentais, 

podem desenvolver-se várias estruturas tridimensionais, tais como estruturas em forma de 

cogumelo ou formas esféricas em sistemas mais estáticos. A disponibilidade de nutrientes e 

oxigênio influencia a forma do biofilme (BJARSHOLT, 2013). No entanto, nos biofilmes 

maduros, a dispersão se torna uma opção. As bactérias têm evoluído nas formas de perceber 

mudanças ambientais. Assim, avaliam se ainda é benéfico residir no biofilme ou se é hora de 

retomar um estilo de vida planctônico. Neste contexto, a dispersão pode ocorrer de forma 

passiva, provocada por tensões de cisalhamento. Vários estímulos, tais como alterações na 

disponibilidade do nutriente, flutuações de oxigênio e aumento de produtos tóxicos, ou outras 

condições indutoras de stress estão relacionadas a dipersão do biofilme (SAUER et al., 2004; 

KARATAN; WATNICK, 2009; HONG; LEE; WOOD, 2010; ROWE; WITHERS; SWIFT, 
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2010; KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013).  

As mudanças ambientais podem fazer com que as bactérias detectem as mudanças 

e respondam alterando a composição da SPE, aumentando sua densidade, ou até mesmo 

enfraquecendo a matriz para que as bactérias possam simplesmente desprender-se  

(STOODLEY et al., 2002). Assim, conhecer a composição e características da matriz 

extracelular torna-se importante para um melhor entendimento da fase em que determinado 

biofilme encontra-se e poder aplicar medidas adequadas para sua erradicação. 

 

2.1.2 Composição dos biofilmes e sua matriz 
 
 
Estudos estruturais revelam que, além das células microbianas e SPE, são 

encontrados ácidos urônicos, tais como: ácido glicurônico, ácido galacturônico e ácido 

manurônico que conferem a característica aniônica a esta substância (SUTHERLAND, 2001; 

DONLAN; COSTERTON, 2002). Cátions divalentes como cálcio e magnésio mantém a 

integridade estrutural dos polímeros e provê a força de ligação para o desenvolvimento do 

biofilme (DONLAN; COSTERTON, 2002). Além disso, a SPE é altamente hidratada, devido 

à grande quantidade de moléculas de água, e isto favorece as ligações de hidrogênio entre as 

células microbianas incorporadas. A configuração primária do biofilme bacteriano está 

determinada pela composição e estrutura dos polissacarídeos. A SPE pode apresentar resíduos 

de hexoses constituindo a base de sua estrutura, que tende a tornar-se rígida proporcionando 

uma baixa solubilidade (SUTHERLAND, 2001).  

A SPE imobiliza as células  do  biofilme  e  as  mantêm  em  estreita  

proximidade, permitindo interações intensas, incluindo a comunicação célula-célula e a 

formação sinérgica de microconsórcios. Devido à retenção de enzimas extracelulares, um 

sistema versátil de digestão externa é gerado, sequestrando partículas nutrientes dissolvidas na 

fase aquosa, as quais são utilizadas como fonte de energia (FLEMMING; WINGENDER, 

2010). 
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Os componentes dos biofilmes bacterianos estão representados na Figura 3. 
 
Figura 3 - Diagrama de componentes dos biofilmes bacterianos. 

Fonte: Vasudevan (2014) com modificações. 
 
 
A matriz possui muitas funções (QUADRO 1), protegendo os organismos 

presentes no biofilme contra a dessecação, a ação de biocidas oxidantes, alguns antibióticos, 

cátions metálicos, radiação ultravioleta, protozoários herbívoros e sistema imunológico do 

hospedeiro. Ecologicamente, competição e cooperação, no espaço confinado da matriz levam 

a uma adaptação constante da população bacteriana (FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

Por isso, a matriz confere uma vantagem ecológica a todas as células no biofilme, em 

particular aquelas que estão mais afastadas da superfície. Simulações de competição em um 

biofilme revelaram uma forte vantagem evolutiva para os produtores de polímeros em relação 

aos não- produtores, possivelmente porque os polímeros empurram as células filhas dos 

produtores de polímeros para os locais mais próximos de ambientes contendo maiores 

concentrações de oxigênio (XAVIER; FOSTER, 2007). 

A constituição da SPE pode variar muito entre os biofilmes de diferentes espécies. 

Esta variação também está relacionada às forças de cisalhamento, à temperatura e à 

disponibilidade de nutrientes. Além dos polissacarídeos extracelulares, a matriz também 

contém proteínas, ácidos nucleicos, lípidos e outros biopolímeros. Estruturas bacterianas 

extracelulares, tais como flagelos, pili e fímbrias também podem estabilizar a matriz (ZOGAI 

et al., 2001). 

 

SPE	
Células	

microbianas	 DNA	

Água	 BIOFILMES	 RNA	

Íons	 Lipídeos	

Proteínas	
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Quadro 1 - Funções de substâncias poliméricas extracelulares no biofilme bacteriano. 
 

Funções Relevância Componente da SPE envolvido 
Adesão Promove  os  passos  iniciais  na   colonização  de Polissacáridos, proteínas, DNA 

 superficies    abióticas    e    bióticas    por  células e moléculas anfifílicas 
 planctônicas,  e  a  ligação  em  longo  prazo    dos 
 biofilmes a superfícies. 

Agregação de 
células bacterianas 

Permite  ponte  entre  as  células,   a  imobilização Polissacáridos, proteínas e DNA 
temporária de populações bacterianas, o 
desenvolvimento de altas densidades celulares e o 
reconhecimento célula-célula. 

Co-adesão de 
biofilmes 

Forma uma rede de polímero hidratado, mediando Polissacarídeos neutros e 
a estabilidade mecânica de biofilmes, carregados, proteínas e DNA 
determinando arquitetura do biofilme, bem  como 
permitindo a comunicação célula-célula. 

Retenção de água Mantém  um  microambiente altamente hidratado Polissacarídos hidrofílicos e 
em torno dos biofilmes, levando à sua tolerância       proteínas  
à dessecação em ambientes deficientes em água. 

Barreiras de Confere   resistência   as   defesas   inespecíficas do   
hospedeiro 

Polissacarídeos e proteínas 
proteção hospedeiro durante  infecção,    e confere tolerância 

 a vários agentes antimicrobianos. 
Adsorção de Permite  a  acumulação  de  nutrientes  do     meio Polissacarídeos carregados ou 
compostos ambiente e a absorção de xenobióticos hidrofóbicos e proteínas 
orgânicos     
Adsorção de íons Promove a formação de gel de polissacarídeo, de Polissacarídeos carregados e 
inorgânicos permuta iônica, formação mineral e a acumulação proteínas, incluindo substâncias 

 de íons de metais tóxicos . inorgânicas, tais como: fosfato e 
  sulfato 

Atividade Permite a digestão de macromoléculas    exógenas Proteínas 
enzimática para  aquisição  de  nutrientes  e  a  degradação da  

 SPE, permitindo a libertação de células a partir de  
 biofilmes.  

Fonte de nutrientes Fornece uma fonte de carbono, azoto e fósforo 
contendo compostos para utilização pelo biofilme. 

Potencialmente todos os 
componentes da SPE 

Troca de material 
genético 

Facilita a transferência horizontal de genes entre 
as células do biofilme. 

DNA 

Doador ou aceptor 
de elétrons 

Permite a atividade redox na matriz do biofilme. As proteínas e, possivelmente, 
substâncias húmicas 

Exportação de Libera   material celular   como resultado   de Vesículas de membrana 
componentes atividade metabólica. contendo ácidos nucléicos, 
celulares  enzimas, lipopolissacarídeos e 

  fosfolipídios 
Ligação de enzimas Resulta na acumulação, retenção e estabilização 

de enzimas através da sua interação com 
polissacarídeos. 

Polissacarídeos e enzimas 

Fonte: Flemming e Wingender (2010) com modificações. 

 

Desta forma, as características da matriz extracelular e dos mecanismos 

bioquímicos de maturação e desprendimento contribuem para que estas comunidades 

microbianas estejam diretamente associadas a patologias humanas que apresentam 

peculiaridades na sua apresentação clínica, responsividade imunológica e, ainda, podem 

resistir às medidas terapêuticas de uso clínico. 
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2.2 Biofilmes e saúde humana 
 
 

Biofilmes têm sido amplamente estudados ao longo das últimas décadas, em 

parte, porque eles participam de cerca de 65%, ou mais, de todas as infecções, sendo 

particularmente associados a infecções relacionadas a dispositivos, nas superfícies do corpo 

(pele e tecidos moles, pulmão, bexiga, etc.) e infecções crônicas (O’TOOLE; KAPLAN; 

KOLTER, 2000; HALL-STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004). Além disso, 

biofilmes são associados a pneumonias e infecções na corrente sanguínea que correspondem, 

respectivamente, a 86 e 85 % destas infecções diagnosticadas (PRASANNA; DOBLE, 2008). 

As primeiras infecções clínicas associadas com a formação de biofilmes foram as 

relacionadas a dispositivos: marca-passo, dialisadores elétricos, próteses articulares, catéteres 

intravenosos e urinários. Tais dispositivos são indispensáveis aos pacientes, por isso, têm um 

risco aumentado de infecção associada a biofilmes (GOTZ, 2002). Principalmente, formados 

por espécies oportunistas de estafilococos e pseudomonas (FIGURA 4) que infectam 

dispositivos médicos de intervenção e obtém entrada para o hospedeiro; as infecções são 

referidas como infecções crônicas associadas a polímeros (GOTZ, 2002). 

Neste contexto, infecções podem ocorrer por contaminação de catéteres urinários 

feitos de látex ou de silicone, introduzidos através da uretra para a bexiga, onde o dispositivo 

drena a urina durante procedimentos cirúrgicos. Catéteres podem ter sistemas abertos ou 

fechados; o catéter de sistema aberto é mais suscetível a infecções do trato urinário 

comparado ao sistema fechado. Os organismos que contaminam os dispositivos são 

Staphylococcus epidermis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiela pneumoniae, Enterococcus faecalis (KOKARE et al., 2007; GUPTA et al., 2016). 

A implantação de próteses é suscetível à colonização microbiana e subsequente 

formação de biofilme. Durante o procedimento cirúrgico, lesões de tecido podem ocorrer o 

que leva à acumulação de plaquetas e fibrina no local da sutura e também sobre o dispositivo. 

Micróbios colonizam estas superfícies com maior afinidade e, como consequência, o biofilme 

se desenvolve sobre os tecidos circundantes da prótese. Os micro-organismos mais 

comumente associados a estes biofilmes são Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, 

Candida spp, bacilos Gram-negativos, enterococos e difteroides (DONLAN; COSTERTON, 

2002; KOKARE et al., 2007; GUPTA et al., 2016). 
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Figura 4 - Microscopia eletrônica de varredura de biofilmes de Pseudomonas aeruginosa. 
 

 
Fonte: Alhede et al. (2011) e Bjarnsholt (2013). (A) Amostra de uma cultura estacionária de 48 horas. (B) 
Detalhes de um biofilme de 3 dias, cultivadas em um câmara de fluxo. (C) Detalhes de uma cultura estacionária 
de 48 horas. (D) Células planctônicas. 
 
 

Os biofilmes também são comumente observados em casos de infecção em lentes 

de contato, contribuindo para a contaminação persistente destas lentes (WU et al., 2010; 

CHO; SHI; BOOST, 2015). Micro-organismos em biofilmes são mais propensos a sobreviver 

após a desinfecção e podem atuar como potenciais agentes patogênicos de ceratite microbiana 

(SZCZOTKA-FLYNN et al., 2009; CHO; SHI; BOOST, 2015). 

Embora estudos tenham mostrado, que os dispositivos intra-uterinos (DIU) 

previnam eficazmente a fertilização, também são conhecidos por estarem associados com um 

risco de infecção pélvica (LEE et al., 1983; PRUTHI; AL-JANABI; PEREIRA, 2003) e, 

acima de tudo, complicação associada com a colonização de micro-organismos sobre estes 

dispositivos implantados (PRUTHI; AL-JANABI; PEREIRA, 2003). Em um estudo, 

observou-se que os organismos associados aos DIUs são, predominantemente, Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, E. coli, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans e 

Candida dubliniesis (PRUTHI; AL-JANABI; PEREIRA, 2003). 
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Destacam-se, ainda, biofilmes associados a patologias da cavidade oral, como as 

doenças periodontais e a cárie dentária. A placa dentária ou biofilme oral é tipicamente um 

sistema com múltiplas espécies formando uma comunidade microbiana, onde o potencial de 

espécies patogênicas pode  coexistir  com  seres  inofensivos,  micro-organismos   comensais. 

Fatores ambientais e/ou genéticos podem promover sobrecrescimento das espécies 

patogênicas e contribuir com o aparecimento de doenças bucais (BATONI et al., 2011). 

Biofilmes orais (FIGURA 5) provocam infecções causadas por uma gama de 

micro-organismos que colonizam a superfície do dente e a gengiva (PARSEK; SINGH, 2003; 

SÁ et al., 2012). A colonização microbiana pode levar a estados patológicos, inclusive com  

perda  de  dentes  como  consequência.  Estas patologias podem também envolver várias 

manifestações graves que afetam significativamente a saúde geral do indivíduo infectado 

(SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2002). 

Figura 5 - Biofilmes orais multiespécies. 

 

Fonte: Dige et al. (2007) apud Bjarsholt (2013). Imagens de microscopia confocal (CLSM) de biofilmes in situ 
de 24 a 48 horas de crescimento. Amarelo esverdeado representa estreptococos e vermelho representa não- 
estreptococos. A imagem à esquerda mostra não-estreptococos filamentosos (seta), enquanto que à direita 
mostra a sua ocultação parcial por estreptococos (setas). Escala das imagens 10 µm. 

 

Entre outros problemas, também relacionados à formação de biofilmes, está a 

periodontite. Uma infecção que provoca danos aos tecidos moles, bem como aos ossos que 

suportam os dentes, e, geralmente resulta de pobre higiene oral e dental. Os principais micro- 

organismos responsáveis pela periodontite são Fusobacterium nucleatum e P. aeruginosa que 

podem colonizar uma variedade de superfícies, incluindo mucosas da cavidade oral 

(KOKARE et al., 2007). Estudos de Abusleme et al. (2013) apud Oliveira et al. (2016) 
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mostraram que os biofilmes subgengivais de indivíduos com periodontite tinham maiores 

proporções de espiroquetas, synergistetes, firmicutes e chloroflexi, enquanto as proporções de 

actinobactérias, particularmente Actinomyces sp, foram maiores em uma condição de saúde. 

 

2.2.1 Cárie dental 

 
A cárie dentária é uma das doenças infecciosas crônicas mais comuns em todo o 

mundo e é a causa mais comum de perda de dentes e dor na cavidade oral 

(FEATHERSTONE, 2004; EDELSTEIN, 2006; STRUŻYCKA, 2014). A cárie é uma doença 

multifatorial, incluindo fatores microbianos, genéticos, imunológicos, comportamentais e 

ambientais (AAS et al., 2008, SELWITZ et al., 2007), dentre os quais, a dieta pode contribuir 

para a colonização da cavidade oral por bactérias cariogênicas (VAN LOVEREN, 2001). 

A cavidade oral é constituída por vários sítios, que são nichos ecológicos 

separados, que promovem o desenvolvimento de micro-organismos, tendo cada nicho um 

microbioma distinto (DEWHIRST et al., 2010). Além disso, é constantemente humedecida 

com saliva, rica em nutrientes para micro-organismos (NASIDZE et al., 2009). A saliva 

também contém glicoproteínas ricas em prolina, que atuam como receptores permitindo forte 

ligação de bactérias à película adquirida, que cobre a superfície do dente (MARSH, 2005). 

A cárie ocorre como resultado de uma mudança na composição de uma 

comunidade de biofilme na superfície do dente humano. A ingestão frequente de carboidratos 

pode perturbar a ecologia da comunidade pela seleção de espécies acidogênicas e tolerantes a 

ácidos, estas comunidades acidogênicas são responsáveis pelo desenvolvimento da cárie 

(NASIDZE et al., 2009). A lesão cariosa se desenvolve, sob o revestimento de biofilme dental 

maduro por um longo período (PETERSON et al., 2013). Sugere-se que no microbioma oral, 

existe um equilíbrio dinâmico entre micro-organismos, e a doença se desenvolve como 

resultado de um desequilíbrio microbiológico dentro do biofilme (HOIBY; CIOFU; 

JOHANSEN, 2011; HOJO et al., 2009; MARSH, 2012). 

A formação dos biofilmes orais acontece devido a interações entre bactérias e a 

película adquirida no dente, ou esmalte dental (FIGURA 6). Após a colonização inicial, outras 

bactérias são co-agregadas as primeiras, através de interações específicas, então, esse biofilme 

torna-se mais confluente podendo inclusive espalhar-se para outras regiões na boca. Esse 

processo causa um distúrbio na homeostase oral, caracterizado por um crescimento de 

patógenos oportunistas (ISLAM et al., 2009). 



33 

Figura 6 - Desenho esquemático de um modelo de colonização de bactérias orais na superfície dental. 

Fonte: Kolenbrander et al. (2010) com modificações. 
 

A adesão dos micro-organismos ao dente e aos tecidos bucais pode ser 

determinada por moléculas de adesão que se ligam a receptores específicos, habitualmente 

açúcares simples. Este processo envolve os antígenos adesina I e II, as glucosiltransferases 

(Gtfs) e a proteína de ligação ao glucano (Glucan binding protein-Gbp) (NOGUEIRA et al., 

2005). Posteriormente, a placa bacteriana é colonizada por Streptococcus mutans e 

Streptococcus sobrinus, que produzem Gtfs. Estas enzimas são capazes de clivar a sacarose 

em glicose e frutose, e de catalisar a polimerização das moléculas de glicose em dextrano 

hidrossolúvel e em dextrano insolúvel em água, substâncias fundamentais para a agregação 

dos estreptococos entre si e à película dentária (PACHECO, 2007).  

A cárie dentária é descrita por processos físicos e químicos de desmineralização e 

remineralização que ocorrem na superfície do dente (STRUŻYCKA, 2014). O esmalte do 

dente é formado principalmente por hidroxiapatita que é pouco solúvel em água, entretanto 

quando o pH bucal torna-se mais ácido essa substância pode se dissolver, isso caracteriza a 

desmineralização do dente, o processo é descrito pela equação:  
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A fuga de íons fosfatos e de cálcio da superfície do esmalte geralmente leva à 

criação de uma cavidade de cárie no esmalte. A remineralização é o mecanismo de reparação 

natural do dente (MARSH; MOTER; DEVINE, 2011). O fluoreto administrado para acelerar 

o processo, auxilia na incorporação de cálcio e fosfato na estrutura cristalina do esmalte dos 

dentes (MARINHO et al., 2003). 

A iniciação do processo de cárie resulta da atividade de muitos micro-organismos 

acidúricos e acidogênicos, conhecidos na literatura como os estreptococos não-mutans e 

Actinomyces (MCLEAN et al., 2012). A colonização dos dentes envolve Streptococcus 

sanguinis, Streptococcus oralis e Streptococcus mitis, pertencentes aos "streptococci não 

mutans". Essas três espécies constituem até 95% de todos os estreptococos presentes na placa 

dentária e 56% dos colonizadores iniciais totais da superfície do dente (HORIUCHI; 

WASHIO; MAYANAGI, 2009). Em condições de acidificação severa e prolongada, as 

bactérias mais acidogênicas e acidófilas começam a dominar: S. mutans e Streptococcus 

sobrinus, Lactobacillus, as cepas mais acidófilas de não mutans Estreptococos, Actinomyces, 

Bifidobacteria e levedura (AAS et al., 2008; HORIUCHI; WASHIO; MAYANAGI, 2009). A 

proporção de S. mutans é de cerca de 30% da micro placa total da placa nos estágios 

avançados da cárie (HORIUCHI; WASHIO; MAYANAGI, 2009). 

Os métodos primários para o controle de doenças relacionadas à placa dental 

envolvem remoção da maior quantidade destes depósitos microbianos e a proteção do esmalte 

dental. Esta é uma área que merece investimentos da ciência no sentido de utilização de 

métodos e produtos que interfiram com o acúmulo bacteriano através do controle da adesão, 

inibição da comunicação interbacteriana ou do estabelecimento da matriz polissacarídica 

(JAKUBOVICS; KOLENBRANDER, 2010). 

A maioria dos indivíduos tem dificuldade em manter os padrões necessários de 

controle de placa por períodos prolongados. Estratégias adicionais vêm sendo desenvolvidas 

de forma a tornar o controle de micro-organismos patogênicos menos dependentes do 

paciente, estratégias estas que devem favorecer os métodos convencionais de higiene 

mantendo os níveis de placa compatíveis com saúde. 
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2.3 Resistência dos biofilmes às medidas antimicrobianas 
 
 
Uma das razões para o aumento da resistência aos antibióticos é a expressão de 

diferentes genes que codificam um conjunto de proteínas em benefício da comunidade 

microbiana. Além disso, fatores genéticos envolvem a expressão de genes vitais, favoráveis 

aos micro-organismos. A matriz, com substâncias poliméricas, impede a penetração dos 

agentes antimicrobianos nos biofilmes (BRACKMAN et al., 2011). A interrupção dos 

mecanismos de quorum-sensing é outro possível alvo para terapias frente aos biofilmes 

(NJOROG; SPERANDIO, 2009). Medidas deste tipo podem tornar bactérias associadas a 

biofilmes mais suscetíveis a antimicrobianos ou diminuir sua patogenicidade (BJARNSHOLT 

et al., 2005).  

Outro fator que contribui significativamente para resistência de biofilmes a 

antibióticos é a persistência, uma propriedade das chamadas células persister, que são mais 

numerosas em biofilmes do que em populações planctônicas (QU et al., 2010). Células 

persister podem suportar a presença de antibióticos e são mais capazes de superar condições 

de estresse, provavelmente devido à programação de transcrição (LEWIS, 2008). 

A reduzida eficácia dos antibióticos utilizados para desestruturar biofilmes 

microbianos é considerada uma razão crucial para o aumento da resistência antimicrobiana. 

Esta poderia ser uma consequência de interações químicas que ocorrem dentro da matriz dos 

biofilmes, ou devido à existência de polissacarídeos aniônicos. Estudos realizados em 

biofilmes de P. aeruginosa têm revelado que alginatos são capazes de se ligar a carga positiva 

dos aminoglicosídeos, isso impede a sua penetração nos biofilmes (WALTERS et al., 2003). 

Várias estirpes de bactérias patogênicas desenvolveram resistência contra 

antibióticos β-lactâmicos, como a penicilina e cefamicina. Este fato se deve a presença da 

enzima β-lactamase que fica acumulada nos biofilmes bacterianos, por causa de secreção ou a 

lise celular. No entanto, a matriz polimérica não pode ser considerada como único fator que 

impede a entrada de agentes antimicrobianos nos biofilmes (ANDERL et al., 2003). Um 

aumento da produção endógena de espécies reativas de oxigênio (ERO) e um sistema 

antioxidante deficiente determinam um desequilíbrio entre a carga oxidativa e defesas 

antioxidantes que levam ao estresse oxidativo em biofilmes (MAI-PROCHNOW et al., 2008). 

Este estresse oxidativo pode ser considerado como uma causa para hipermutabilidade em 

biofilmes aumentando a sua resistência. (DRIFFIELD et al., 2008; CONIBEAR et al., 2009). 

Pesquisas envolvendo a biodiversidade da flora brasileira apresentam-se como 

uma fonte extremante promissora para a descoberta de novas substâncias que possam ser 
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utilizados no tratamento de várias doenças (CARNEIRO et al., 2011).  Embora poucos 

estudos sejam relatados na literatura (NASCIMENTO et al., 2000; AQIL et al., 2005), a 

comunidade científica vêm buscando identificar novas substâncias com propriedades 

antimicrobianas que possam substituir ou agir de forma cooperativa ou alternativa contra 

biofilmes. Essa busca encontra um respaldo na flora brasileira, visto que existe uma 

diversidade de biomoléculas, as quais podem ser investigadas quanto ao seu uso com essa 

finalidade. 

 

2.4 Plantas medicinais 
 
 
O uso de plantas medicinais pela população, como uma terapia alternativa para o 

tratamento de muitas doenças, tem sido uma prática comum há milhares de anos antes de 

Cristo (DUTRA; CAMPOS; SANTOS, 2016). Plantas e animais são naturalmente expostos a 

infecções bacterianas e respondem a componentes bacterianos e moléculas de sinalização de 

diferentes formas, incluindo a ativação de mecanismos de defesa e/ou expressão de genes 

induzidos por estresse (HARTAMANN; SCHIKORA, 2012; HARTAMANN et al., 2014). 

Dessa forma, em resposta as infecções, as plantas geram metabólitos primários e secundários, 

que têm aplicações importantes em terapia moderna (AGBOR; NAIDOO, 2015). 

No entanto, a busca por componentes ativos presentes em plantas medicinais só 

começou no século XIX, levando assim à concepção do primeiro medicamento com as 

características que conhecemos hoje. Friedrich Serturner, em 1806, foi um pioneiro quando 

ele isolou a morfina alcalóide da papoula: um evento que levou a uma busca contínua de 

outros medicamentos derivados de plantas (DUTRA; CAMPOS; SANTOS, 2016). 

O interesse em medicamentos derivados de plantas superiores, também 

conhecidos como remédios de ervas ou medicamentos à base de plantas, aumentou 

significativamente em todo o mundo (CALIXTO, 2000). A população brasileira tem uma 

longa tradição no uso de plantas medicinais para o tratamento de diferentes doenças agudas e 

crônicas. Isso chamou a atenção de pesquisadores e algumas empresas farmacêuticas para 

estudar as plantas medicinais nativas e seus princípios ativos. Mais recentemente, o uso de 

novas tecnologias, tais como abordagens proteômicas e genômicas, levou a um interesse 

recorrente em produtos naturais, tanto da academia quanto de empresas farmacêuticas 

(SHERIDAN, 2012; HARVEY; EDRADA-EBEL; QUINN, 2015). 

Em 1994 o Ministério da Saúde estabeleceu a primeira diretriz para avaliar a 

segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos à base de plantas comercializadas. Este 
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regulamento proposto baseou-se principalmente no âmbito da Organização Mundial de Saúde 

e nas diretrizes alemãs e francesas que regulam o mercado de medicamentos à base de plantas 

em tais países. Os remédios à base de plantas são considerados medicamentos e seu registro é 

baseado em provas científicas de segurança, eficácia e qualidade. As diretrizes brasileiras 

foram completamente melhoradas e novas diretrizes foram lançadas e atualizadas durante as 

duas últimas décadas (DUTRA; CAMPOS; SANTOS, 2016). 

Em consequência desse processo, estudos a respeito da constituição elementar de 

fitoterápicos e seu real potencial terpêutico são necessários. Além da compreensão acerca dos 

mecanismos de ação destas substâncias, que também precisam ser identificados. Esta prática 

pode trazer mais segurança na utilização destes medicamentos e, aumentar as possibilidades 

de tratamentos, visto que, a flora brasileira é vasta e rica em plantas que podem contribuir  

com a saúde e bem-estar da população. 

 

2.4.1 O gênero Croton 
 
 
A família Euphorbiaceae contém 300 gêneros e cerca de 7500 espécies que 

contêm numerosos diterpenos e triterpenos com várias atividades biológicas, como:  

citotóxica, anti-proliferativa e cicatrização de feridas, além de atividades biológicas contrárias 

como a promoção tumoral e a atividade antitumoral (EVANS; TAYLOR, 1983; DEVAPPA; 

MAKKAR; BECKER, 2010). 

O gênero Croton (Euphorbiaceae) compreende cerca de 1300 espécies em regiões 

tropicais e subtropicais em todo o mundo. No Brasil, as plantas que pertencem ao gênero 

Croton são encontradas, principalmente, no nordeste. A utilização deste gênero na medicina 

popular inclui tratamentos para o câncer, constirpação, diabetes, problemas digestivos, 

disenteria, feridas externas, febre, hipercolesterolemia, hipertensão, inflamação, vermes 

intestinais, malária, dor, úlceras e perda de peso (SALATINO, A; SALATINO, M; NEGRI, 

2007). 

Espécies do gênero Croton são frequentemente utilizadas na medicina popular (na 

forma de infusões, chás e emplastos) para aliviar a dor (ABREU et al., 2001). Além disso, 

outros estudos de atividade biológica também foram relatados, como mostrado no Quadro 2. 

Muitas espécies de Croton possuem forte potencial econômico, especialmente para a indústria 

farmacêutica, devido aos diversos metabólitos secundários que, de acordo  com muitos 

estudos anteriormente citados, são os responsáveis por propriedades terapêuticas de muitas 

espécies. Além disso, a maioria das espécies de Croton são produtoras de óleos essenciais 
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cuja composição química é rica em mono e sesquiterpenóides, além de fenilpropanóides 

(PALMEIRA-JUNIOR et al., 2006). 

 
Quadro 2 – Estudos de atividades biológicas de algumas espécies do gênero Croton. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Investigações fitoquímicas mostram que plantas deste gênero produzem alcalóides 

(MURILLO et al., 2001; ARAÚJO JÚNIOR et al., 2004), flavonoides (GRAIKOU et al., 

2004), triterpenos e esteroides (GUADARRAMA; RIOS, 2004) e uma grande quantidade de 

diterpenos (MCCHESNEY; CLARCK; SILVEIRA, 1991; SANTOS et al., 2009). Além 

disso, muitas espécies são produtoras de um grande número de substâncias pertencente às 

classes dos fenilpropanóides (RANDAU et al., 2004). Estudos fitoquímicos realizados com 

algumas espécies de Croton de ocorrência brasileira têm proporcionado o isolamento de 109 

compostos pertencentes as mais variadas classes estruturais tais como diterpenos (35,6%), 

alcaloides (24,8%) flavonoides (12,8%) e triterpenos (11%) (TORRES et al., 2008). 

 

 

Espécie de Croton Descrição Atividade biológica Referências 

C. adamantinus Óleo essencial  Atividade antinociceptiva e 
cicatrizante em ratos 

Ximenes et al., 2013 

C. cajucara Diterpenos isolados Ação antileishmaniose Lima et al., 2015 

C. doctoris Extrato hidroalcoólico 
das folhas 

Atividade antimicrobiana 
contra bactérias orais 

Brighenti et al., 2014 

C. macrostachys Extrato metanólico das 
folhas 

Ação antimicrobiana contra 
bactérias clínicas isoladas de 
interesse para a veterinária 

Kalayou et al., 2012 

C. mauritianus Extrato AcOEt das 
folhas 

Inibiu a replicação do vírus 
da chikungunha 

Corlay et al., 2014 

C. oblongifolius  Óleo essencial Atividade antibacteriana Athikomkulchai et al., 2015 

C. roxburghii Extrato aquoso e 
metanólico das folhas e 
casca do caule. 

Ação antimicrobiana Panda et al., 2016 

C. sparsiflorus Nanopartículas obtidas 
do extrato da folha 

Atividade antimicrobiana e 
antifúngica 

Kathiravan et al., 2015 

C. tonkinensis Diterpeno ent-kaurano Induziu apoptose em células 
cancerígenas coloretais 

Thuong et al., 2014 

C. urucurana Extrato metanólico da 
casca do caule 

Efeito antiulcerogênico; 
baixa toxicidade aguda e 
subaguda  

Wolff Cordeiro et al., 2014 

C. zhentineri Óleo essencial Atividade antifúngica e 
antioxidante 

Donati et al., 2015 
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2.4.2 Croton blanchetianus 
 
 
C. blanchetianus, também conhecido por ‘marmeleiro preto’ é encontrado na 

região semiárida brasileira. Esta espécie, que tem por sinônimo Croton sonderianus Müll. 

Arg. e Croton alagoensis Müll. Arg. (GOMES; SALES; MELO, 2010; ANGÉLICO et al., 

2011; OLIVEIRA et al., 2015). 
 

Figura 7 – Croton blanchetianus Baill 

Fonte: Francisco Serra Oliveira Alexandre. 
 
 

C. blanchetianus é considerada uma espécie pioneira encontrada com maior 

abundância em ambientes não habitados pelo homem. Possui porte variável com até 6,0 m de 

altura, ramoso, com folhas simples, com aroma que lembra o óleo de pinho (FIGURA 7). As 

flores são pequenas e esbranquiçadas. É originária do Brasil e cresce de forma silvestre do 

Piauí até Minas Gerais, ocupando as áreas desmatadas e formando grandes conjuntos 

relativamente homogêneos na caatinga. Fornece estacas e varas curtas para cercas, bem como 

para preparação de armadilhas para pesca da lagosta, graças à resistência da madeira 

mergulhada na água do mar (LORENZI; MATOS, 2002). 

O marmeleiro preto é um arbusto com pouquíssima importância econômica, sendo 

muito recomendado a sua erradicação em propriedades de produção agropecuária. Entretanto, 

através de análises melissopalinológicas, vários autores consideram esta, uma das principais 

fontes de néctar da caatinga para a produção de mel em apiários comerciais (ALVES et al., 

2016). Esta espécie é bastante distribuída, pelo bioma Caatinga, podendo ser encontrado nos 

mais diversos locais, apresentando altura e diâmetros relativamente baixos e um significativo 



40 

número de representantes. É bastante utilizada pelas populações rurais, principalmente para 

produção de lenha e construção de pequenos cercados para abrigar animais (ALVES et al., 

2014). 

Na medicina popular, o marmeleiro preto é utilizado para tratar a dor de 

estômago, hemorragia uterina e hemorróida inflamada (LORENZI; MATOS, 2002). Além 

disso, estudos revelam que compostos isolados e/ou o óleo essencial desta planta apresentam 

propriedades antibacterianas e antifúngicas (CRAVEIRO et al., 1981; CRAVEIRO; 

SILVEIRA, 1982; SILVEIRA; MCCHESNEY, 1994), atividade antinociceptiva (SANTOS et 

al., 2005) e atividade inseticida contra o mosquito Aedes aegypti (LIMA et al., 2013). Além 

disso, o extrato de C. blanchetianus apresentou atividade acaricida (SILVA et al., 2014), tem 

sido considerado um meio alternativo para controlar agentes patogénicos dentários (SILVA et 

al., 2011). A espécie C. blanchetianus possui um alto teor de óleo essencial que pode variar 

de 0,5% para 1,5% no seu rendimento (CHAVES; REINHARD, 2003). Além disso, é uma 

planta rica em diterpenos, com atividades biológicas diversificadas já descritas 

(MCCHESNEY; CLARCK, SILVEIRA, 1991). 

 

2.5 Terpenos 
 
 
Terpenos, na maioria dos organismos, exercem controle metabólico e medeiam as 

interações inter e intra-espécies, por exemplo, a polinização e defesa em plantas. Além das 

plantas sintetizarem esses compostos em resposta a herbivoria ou estresse, também tem sido 

demonstrado que as flores podem sintetizar terpenoides para atrair insetos polinizadores e até 

mesmo atrair ácaros benéficos, que se alimentam de insetos herbívoros (KAPPERS et al., 

2005; ZWENGER; BASU, 2008). Terpenoides, constituem uma classe de metabólitos 

secundários, formados por unidades de isopreno. Estas moléculas são relatadas como 

possuidoras de propriedades antimicrobianas (SARIKAHYA; KIRMIZIGUL, 2010). 

Nas plantas, a biossíntese de terpenoides ocorre através de duas vias diferentes 

para sintetizar o principal bloco constituinte de IPP (Inositol pirofosfato): a via do ácido 

mevalônico que ocorre no citosol e produz IPP para sesquiterpenóides e a via fosfato 

metileritritol/1-desoxi-D-xilulose que forma IPP no cloroplasto para mono e diterpenos. 

Dentre os terpenoides estão os diterpenos, os quais são uma classe com uma grande variedade 

de estruturas (esqueletos) e são encontrados principalmente em plantas superiores. Os 

diterpenos são derivados do precursor pirofosfato de geranil-geranila e são classificados de 

acordo com sua origem biogenética, da seguinte forma: acíclicos (fitanos), bicíclicos 
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(labdanos, halimanos, clerodanos), tricíclicos (pimaranos, abietanos, cassanos, rosanos, 

vouacapanos, podocarpanos), tetracíclicos (trachlobanos, cauranos, afidicolanos, 

estemodanos, estemaranos, beyeranos, atisanos, giberelanos), diterpenos macrocíclicos 

(taxanos, cembranos, dafnanos, tiglianos, ingenanos) e compostos mistos, de acordo com o 

número e padrões de ciclização exibidos por seu esqueleto estrutural (ROBERTS, 2007; 

HANSON, 2004, 2009). 

O interesse no isolamento destes compostos tem aumentado devido a suas 

atividades biológicas, função ecológica, usos como moldes em processos de síntese e função 

taxonômica (HANSON, 1995, 1996, 1997, 1998). Os diterpenos, formados por quatro 

unidades de isopreno, exibem uma largo espectro de atividades biológicas importantes, dentre 

as quais, pode-se destacar a atividade antimicrobiana (URZÚA et al., 2008; PORTO et al., 

2009) e antibiofilme (SÁ et al., 2012). 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo Geral 

 
 

• Avaliar o potencial antimicrobiano e antibiofilme de extratos, frações e diterpenos 

isolados de três espécimes de C. blanchetianus contra estrepococos orais 

relacionadas com a cárie dentária. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Identificar a concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima de 

extratos, frações e diterpenos isolados de três espécimes de C. blanchetianus sobre S. 

mutans ATCC700610/UA159 e S. parasanguinis ATCC903. 

• Investigar a ação inibitória dos diterpenos isolados de C. blanchetianus na formação 

dos biofilmes de S. mutans e S. parasanguinis. 

• Avaliar à ação dos diterpenos isolados de C. blanchetianus sobre biofilmes pré-

formados de S. mutans e S. parasanguinis. 

• Identificar prováveis modificações morfológicas e estruturais nos biofilmes de S. 

mutans e S. parasanguinis tratados com os diterpenos isolados de C. blanchetianus 

através de microscopia eletrônica de varredura. 
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4 METODOLOGIA 
 
4.1 Obtenção do material vegetal 

 
Os extratos hexânicos, frações e diterpenos isolados do C. blanchetianus foram 

obtidos pelo doutorando Francisco Serra Oliveira Alexandre e cedidos pelo professor Dr. 

Edilberto Rocha Silveira do departamento de Química Orgânica da UFC.  

Em março de 2012, na localidade de Garapa, situada no município de Acarape - 

CE, foi realizada a coleta de folhas e inflorescências de oito espécimes de C. blanchetianus. A 

partir da análise dos espectros de RMN 1H dos óleos essenciais das folhas e inflorescências 

dos oito espécimes de C. Blanchetianus, foram detectadas diferenças químicas em três 

espécimes que foram escolhidos para o estudo e receberam as seguintes siglas para 

identificação, CB1, CB4 e CB8. Em abril do mesmo ano foram coletadas raízes, lenho e casca 

do caule dos três espécimes de C. blanchetianus escolhidos. 

A autenticação do material vegetal foi realizada pela Profª. Lenise Guedes do 

Instituto de Biologia – UFBA. As exsicatas (n° 53043, 53045 e 53047) encontram-se 

depositadas no Herbário Prisco Bezerra (EAC) da Universidade Federal do Ceará.  
 

4.2 Processo de extração e isolamento 
 
Os extratos hexânicos foram produzidos a partir das raízes, lenho e casca do caule 

dos três espécimes de C. blanchetinaus. 100,0 g das raízes, lenho e casca do caule dos 

espécimes CB1, CB4 e CB8, depois de secos e triturados, foram submetidos individualmente 

à maceração em hexano por 24 horas (3 x 0,5 L). As soluções hexânicas foram evaporadas 

sob pressão reduzida e reunidas para a obtenção dos extratos hexânicos das raízes (RCB1 = 

4,44 g, RCB4 = 7,09 g e RCB8 = 5,36 g), lenho (LCB1 = 2,36 g, LCB4 = 3,80 g e LCB8 = 

2,94 g) e casca do caule (CCB1 = 8,42 g, CCB4 = 8,91 g e CCB8 = 6,82 g). 

2500,0 g das raízes dos espécimes CB1, CB4 e CB8, depois de secas e trituradas, 

foram submetidas individualmente à maceração em hexano por 72 horas (3 x 7,0 L). As 

soluções hexânicas foram evaporadas sob pressão reduzida e reunidas para a obtenção dos 

extratos hexânicos das raízes, denominados RCB1, RCB4 e RCB8, cujas massas e 

rendimentos foram respectivamente: 73,13g (2,93%), 116,08g (4,64%) e 75,13g (3,00%). 

O extrato hexânico das raízes de C. blanchetianus (10,0 g), espécime 1 (RCB1), 

foi dissolvido em 100 mL de solução KOH/MeOH 2%. A solução foi agitada à temperatura 

ambiente (≅ 25°C) por 4h e, em seguida, foi rotoevaporada, sob vácuo, até à metade do seu 

volume (50 mL). À mesma foram adicionados 100 mL de H2O destilada e, em seguida, 
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extraída com CH2Cl2 (100; 50 e 50 mL). As fases orgânicas foram reunidas e a solução foi 

lavada com H2O destilada (3x 50 mL), seca com Na2SO4 anidro, filtrada e rotoevaporada sob 

vácuio, fornecendo um material líquido viscoso, a fração neutra, denominada FNCB1 (2,64 

g). A fase hidrometanólica foi acidificada com uma solução aquosa de HCl (5%) até pH 1 e, 

em seguida, extraída com CH2Cl2 (100; 50 e 50 mL). Depois de reunidas, as fases orgânicas 

originaram uma solução que foi lavada com H2O destilada (3x 50 mL) até pH neutro, seca 

com Na2SO4 anidro e rotoevaporada sob vácuo, gerando a fração ácida denominada FACB1 

(6,52 g). Este procedimento (FIGURA 8) foi repetido para os extratos RCB4 e RCB8, 

resultando nas seguintes massas: 6,85 g da fração FACB4 e 2,77 g da fração FNCB4; 3,64 g 

da fração FACB8 e 5,22 g da fração FNCB8. 

As frações neutras FNCB1, FNCB4 e FNCB8 foram solubilizadas em CH2Cl2, 

adsorvidos em gel de sílica, correspondente a 10 vezes a massa de cada fração. As frações 

FNCB1 e FNCB4 foram cromatografadas em coluna de 5,0 cm de diâmetro, enquanto a 

fração FNCB8 foi adicionada sobre coluna de 8,0 cm de diâmetro. Foram coletadas 12 frações  

para FNCB1 e FNCB4 e 18 frações para FNCB8  (TABELA 1). 
 
Tabela 1 – Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva de FNCB1, FNCB4 e FNCB8. 

Fração Eluente Massa (mg) 
Espécime 1 

Massa (mg) 
Espécime 4 

Massa (mg) 
Espécime 8 

FNCBx-H1 Hexano 106,2 104,0 72,6 
FNCBx-H2 Hexano 1,1 0,5 135,8 
FNCBx-HD25-1 Hex-CH2Cl2 25% 487,5 485,2 11,8 
FNCBx-HD25-2 Hex-CH2Cl2 25% 51,3 123,3 111,3 
FNCBx-HD50-1 Hex-CH2Cl2 50% 287,3 329,3 329,9 
FNCBx-HD50-2 Hex-CH2Cl2 50% 196,2 222,5 208,6 
FNCBx-HD50-3 Hex-CH2Cl2 50% - - 318,0 
FNCBx-D1 CH2Cl2 578,2 398,3 416,1 
FNCBx-D2 CH2Cl2 276,7 354,0 339,7 
FNCBx-D3 CH2Cl2 - - 216,3 
FNCBx-DA25-1 CH2Cl2-AcOEt 25% 438,0 471,3 928,3 
FNCBx-DA25-2 CH2Cl2-AcOEt 25% 49,1 54,2 1.049,6 
FNCBx-DA25-3 CH2Cl2-AcOEt 25% - - 285,1 
FNCBx-DA50-1 CH2Cl2-AcOEt 50% - - 283,8 
FNCBx-DA50-2 CH2Cl2-AcOEt 50% - - 110,6 
FNCBx-A1 AcOEt 65,8 64,0 55,1 
FNCBx-A1 AcOEt - - 44,2 
FNCBx-AM1 AcOEt-MeOH 50% 62,4 86,5 197,2 
Total  2.599,8 mg 2.693,1 mg 5.114,0 mg 
Rendimento  98,24 % 97,19 % 97,94 % 

Fonte: Franciso Serra Oliveira Alexandre. Nas notações da frações, temos x=1 para o espécime 1, x=4 para o 
espécime 4 e x=8 para o espécime 8. 
 

Após solubilização em CH2Cl2 as frações ácidas FACB1, FACB4 e FACB8 foram 

adsorvidas em gel de sílica, correspondente a 10 vezes a massa de cada fração e adicionado 
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sobre coluna de 8,0 cm de diâmetro (FACB1 e FACB4) e 5,0 cm de diâmetro (FACB8). A 

eluição ocorreu em ordem crescente de polaridade, sendo coletadas 11 frações de 250 mL 

para cada uma das frações (TABELA 2).  

 
Tabela 2 - Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva de FACB1, FACB4 e FACB8. 

Fração Eluente Massa (mg) 
Espécime 1 

Massa (mg) 
Espécime 4 

Massa (mg) 
Espécime 8 

FACBx-H1 Hexano 1,4 2,6 2,9 
FACBx-HD50-1 Hex-CH2Cl2 50% 2.574,0 1.419,6 1.019,3 
FACBx-HD50-2 Hex-CH2Cl2 50% 961,9 1271,2 777,1 
FACBx-D1 CH2Cl2 838,1 1.382,9 597,5 
FACBx-D2 CH2Cl2 308,2 605,1 139,5 
FACBx-D3 CH2Cl2 148,6 259,3 27,5 
FACBx-DA25-1 CH2Cl2-AcOEt 25% 1.308,3 1.257,0 455,5 
FACBx-DA25-2 CH2Cl2-AcOEt 25% 38,2 40,8 41,6 
FACBx-A1 AcOEt 9,1 12,8 127,4 
FACBx-AM1 AcOEt-MeOH 50% 166,2 218,3 370,1 
FACBx-M1 MeOH 17,3 14,5 15,0 

Total  6.371,3 mg 6.484,1 mg 3.573,4 mg 
Rendimento  97,57 % 94,61 % 98,05 % 

Fonte: Franciso Serra Oliveira Alexandre. Nas notações da frações, temos x=1 para o espécime 1, x=4 
para o espécime 4 e x=8 para o espécime 8. 

 

Figura 8 – Fluxograma de obtenção das frações ácidas e neutras dos espécimes de C. blanchetianus. 

 
Fonte: Franciso Serra Oliveira Alexandre. 
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10,0 g do extrato hexânico RCB1 foram solubilizados em CH2Cl2, adsorvidos em 

100,0 g de gel de sílica, adicionados sobre uma coluna (∅ 8,0 cm) com 40,0 g de gel de sílica. 

A eluição ocorreu em ordem crescente de polaridade sendo coletadas 18 frações de 225 mL: 

hexano (A1-A3), hexano/CH2Cl2 50% (A4-A8), CH2Cl2 (A9-A13), AcOEt (A14-A15) e 

MeOH (A16-A18). Após concentração, por evaporação sob pressão reduzida, análise por 

CCD e reunidas as frações semelhantes, 680,0 mg da fração A9 foram solubilizados em 

CH2Cl2, adsorvidos em 1,0 g de gel de sílica, cromatografados sobre uma coluna (∅ 3,0 cm) 

com 10,0 g de gel de sílica. Foram coletadas 61 frações com os seguintes volumes: (1-53, 10 

mL) e (54-61, 50 mL). Os eluentes utilizados foram: hexano (B1-B8), hexano/CH2Cl2 20% 

(B9-B27), hexano/CH2Cl2 50% (B28-B56), CH2Cl2 (B57), AcOEt (B-58) e MeOH (B59-

B61). Após rotaevaporação sob pressão reduzida e análise por CCD as frações semelhantes 

B34-B37 (104,2 mg) foram reunidas, resultando em uma resina incolor denominada ICB1. 

Depois de solubilização em CH2Cl2, 2,77 g da fração FNCB4, foram adsorvidos 

em 27,0 g de gel de sílica, adicionado sobre coluna (∅ 5,0 cm) com 27,0 g de gel de sílica. 

Foram coletadas 12 frações de 250 mL com os seguintes eluentes: hexano (C1-C2), 

hexano/CH2Cl2 25% (C3-C4), hexano/CH2Cl2 50% (C5-C6), CH2Cl2 (C7-C8), 

CH2Cl2/AcOEt 25% (C9-C10), AcOEt (C11) e MeOH (C12). 200,0 mg da fração C8, foram 

submetidos à CLAE em coluna de gel de sílica semi-preparativa com hexano/AcOEt (30% 

v/v) como fase móvel. Foram obtidos 20,1 mg de uma resina amarela denominada de ICB4 

(Rt 4,42 min). 

3,64 g da fração FACB8 depois de solubilizados em CH2Cl2, adsorvidos em gel 

de sílica (37,0 g), foram adicionados em coluna (∅ 5,0 cm), com 25,0 g de gel de sílica. 

Foram coletadas 11 frações de 250 mL, utilizando os seguintes eluentes: hexano (D1), 

hexano/CH2Cl2 50% (D2-D3), CH2Cl2 (D4-D6), CH2Cl2/AcOEt 25% (D7-D8), AcOEt (C9), 

AcOEt/MeOH 50% (D10) e MeOH (D11). 370 mg de D4, foram solubilizados em MeOH e 

re-cromatografados em coluna (∅ 4,0 cm) com gel de dextrana Sephadex LH-20 (altura do 

gel = 27,0 cm). A primeira fração foi coletada após a eluição de 100 mL de MeOH, 

utilizando-se fluxo médio de 12 gotas/minuto. Foram coletadas 20 frações (E1-E20) de 8,0 

mL. A fração E10 após rotaevaporação e análise por CCD resultou em 113,0 mg de uma 

resina incolor denominada ICB8. 

Para a realização dos ensaios microbiológicos, as soluções contendo extratos, 

frações e diterpenos do C. blanchetianus foram solubilizadas em meio de cultura BHI, 
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contendo 8% de DMSO. A ação antimicrobiana sobre células planctônicas foi verificada com 

os extratos hexânicos, as frações ácidas e neutras e os diterpenos, mas a ação antibiofilme foi 

realizada somente com os diterpenos isolados, seguindo o critério de melhores efeitos 

antimicrobianos. 

 

4.3 Avaliação da atividade antimicrobiana 
 
 

4.3.1 Micro-organismos e condições de cultivo 
 
 
Os micro-organismos utilizados neste estudo foram Streptococcus mutans 

ATCC700610/UA159 e Streptococcus parasanguinis ATCC903, bactérias Gram-positivas 

encontradas no microbioma oral. As bactérias foram cultivadas, partindo-se de uma cultura 

estoque em caldo BHI (Brain Heart Infusion) contendo 20% de glicerol, uma alíquota de 20 

µL de cada um dos micro-organismos foi inoculada em placa de Petri com meio ágar BHI, e 

incubada por 24 h, a 37 °C com 5% de CO2. A partir dessa cultura, cerca de 5 colônias de 

cada micro-organismo foram inoculadas em 10 mL de caldo BHI estéril e cultivadas, nas 

mesmas condições anteriormente citadas. 

 

4.3.2 Determinação da concentracão inibitória mínima 
 
 
A concentração inibitória mínima (CIM) é a menor concentração de uma 

substância, capaz de inibir visualmente o crescimento de micro-organismos. A CIM foi 

determinada por testes de microdiluição em placas de poliestireno, padronizados de acordo 

com o guia Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Test for Bacteria That Grow 

Aerobically; Approved Standard – Tenth Edition, CSLI documento M07-A10 (2015) com 

modificações. Na placa de poliestireno de 96 poços (FIGURA 9), foram adicionados 100 µL 

da substância, a qual havia sido submetida a diluições seriadas na base dois até a obtenção de 

concentrações decrescentes variando de 125 a 1,8 µg/mL.  
 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Figura 9 – Representação gráfica do teste de concentração inibitória mínima. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Em seguida, a cultura bacteriana foi submetida a lavagem e a concentração de 

células de cada inóculo foi ajustada para 2 x 106 UFC/mL, através de turbidimetria (620 nm) e 

curvas de calibração previamente determinadas, para cada bactéria em meio de cultura BHI 

estéril com 1% de sacarose. Após esse processo, 100 µL da suspensão bacteriana ajustada foi 

adicionada à placa contendo a substância diluída seriadamente, dessa forma, obtendo-se um 

volume final de 200 µL por poço. Então, as placas foram incubadas por 24 horas, a 37 °C em 

atmosfera contendo 5 % de CO2. Após 24 horas, procedeu-se a avaliação do crescimento 

bacteriano de maneira visual. Além disso, o crescimento planctônico foi mensurado através da 

determinação da densidade óptica medida por um leitor de microplacas (SpectraMax i3 Multi-

Mode Microplate Reader) com comprimento de onda de 620 nm. Como controle negativo 

utilizou-se 8% de DMSO em meio de cultura BHI. 

 

4.3.3 Determinação da Concentração Bactericida Mínima 
 
 
A concentração bactericida mínima (CBM) foi determinada segundo Sá et al. 

(2012) com modificações. Para a determinação da CBM (FIGURA 10), retirou-se 10 µL da 

suspensão dos micro-organismos contida nos poços nas quais não foi observado crescimento 

microbiano após 24 horas, e seguiu-se com a inoculação em placas de Petri contendo ágar 

BHI. As placas foram incubadas a 37 ºC e 5% de CO2 durante 24 horas e, após este período, 

avaliou-se o crescimento bacteriano. Foi considerada CBM a menor concentração das 

substâncias capaz de matar os micro-organimos na forma planctônica, ou seja, após 24 horas 

não foi observado crescimento microbiano e aquela concentração da substância é classificada 

como bactericida. 
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Figura 10 – Representação gráfica do teste de concentração bactericida mínima. 

 
Fonte: Próprio autor. 

4.4 Avaliação da atividade antibiofilme 
 
 
Os ensaios de ação antibiofilme foram realizados de acordo com metodologia 

desenvolvida por Stepanovic et al., (2000) e Islam et al., (2009) com modificações. Placas de 

96 poços de poliestireno foram preparadas usando um procedimento similar ao ensaio de 

CIM, utilizando as mesmas concentrações de bactérias e componentes isolados, assim como 

os mesmos padrões de incubação. A ação antibiofilme foi verfificada tanto com relação a 

capacidade de inibição da formação dos biofilmes, quanto com a ação sobre biofilmes pré-

formados. Nos testes de inibição da formação de biofilmes, os micro-organimsmos foram 

submetidos a condições propícias ao desenvolvimento do biofilme, na presença dos 

diterpenos isolados, durante 24 horas. Nos testes de atividade sobre biofilmes pré-formados, 

os biofilmes foram desenvolvidos durante 24 horas, em estufa a 37 ºC e 5 % de CO2. 

Após esse período, as placas foram lavadas e as soluções contendo os compostos isolados 

foram adicionadas e permaneceram em contato com os biofilmes, durante 24 horas nas 

mesmas condições anteriormente citadas. Em seguida, o conteúdo de cada poço foi removido 

e o biofilme aderido à placa foi lavado três vezes usando 200 µL de água estéril por poço. 

Posteriormente os biofilmes foram avaliados por quantificação da biomassa e contagem do 

número de células viáveis. 

 

4.4.1 Quantificação da biomassa de biofilme 
 
 
A quantificação da biomassa dos biofilmes foi determinada pelo método de 

coloração com cristal violeta. Após a lavagem dos biofilmes, os mesmos foram fixados pela 

adição de 200 µL de metanol absoluto em cada poço por 15 minutos. Em seguida, o metanol 
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foi removido e a placa foi deixada secar a 25 ºC, por dez minutos. Após a secagem das placas, 

foram então adicionados 200 µL de cristal de violeta (1%, m/v), após 5 minutos o excesso de 

cristal de violeta foi removido e as placas lavadas três vezes utilizando água estéril. Com a 

finalidade de desprender o cristal de violeta que ficou aderido ao biofilme foram adicionados 

200 µL de ácido acético (33%, v/v) e a densidade óptica foi mensurada a 595 nm em leitor de 

microplacas (SpectraMax i3 Multi- Mode Microplate Reader). Nesse método de quantificação 

indireta, quanto maior a quantidade de cristal violeta for detectada pela turbidimentria, maior 

a quantidade de biofilme terá sido corada e vice-versa. 

 

4.4.2 Contagem de Unidades Formadoras de Colônia 
 
 
Após a formação dos biofilmes, as placas foram submetidas a três lavagens 

utilizando água estéril. Após a lavagem, 200 µL de água estéril foram adicionados em cada 

poço e as placas foram colocadas a banho sônico (Banho Ultra-sônico LK-D32) operando a 

50 kHz durante 8 minutos. O conteúdo dos poços foi retirado e reunido, totalizando 1 mL de 

cada diluição seriada, ou seja, 1 mL para cada concentração da substância (125 a 1,8 µg/mL). 

Em seguida, todas as concentrações foram submetidas a oito diluições seriadas, na base 10, e 

as suspensões obtidas foram plaqueadas em ágar BHI em triplicata. As placas foram então 

incubadas por 24 horas a 37 °C e 5% de CO2 e o número de unidades formadoras de colônias 

(UFC) por mL da suspensão bacteriana referente as diferentes concentrações das substâncias 

testadas, foram enumerados e transformados em unidades de log UFC/mL. 
 

4.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
 
Para a observação dos biofilmes, foram analisadas fotomicrografias obtidas por 

MEV, de acordo com Vasconcelos et al. (2014). Os biofilmes de S. mutans foram cultivados, 

tantos para os testes de inibição da formação do biofilme, quanto para os testes de biofilmes 

pré-formados, pelas metodologias e condições anteriormente citadas. As concentrações de 

ICB4 e ICB8 utilizadas foram de 500 e 125 µg/mL, em seguida, os biofilmes foram 

submetidos as seguintes etapas: 1) as células em suspensão foram removidas e os poços 

lavados com água estéril; 2) os biofilmes foram desidratados com álcool (etanol a 70% 

durante 10 minutos, etanol a 95% durante 10 minutos e etanol a 100% durante 20 minutos); 3) 

as placas foram acondicionadas em dessecador a temperatura ambiente e só então o fundo das 

placas com os biofilmes foram cortados e removidos. Subsequentemente, os biofilmes foram 
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revestidos com ouro e visualizados no Microscópio Eletrônico de Varredura Quanta 450 FEG 

(Central Analítica da UFC, Brasil). 

 

4.6 Análise estatística 
 
 
A análise dos dados foi realizada com o auxílio do software GraphPad Prism 5,0. 

Os resultados foram expressos como média dos valores ± S.D para n experimentos. Cada 

experimentos de CIM e quantificação indireta da biomassa dos biofilmes foram realizados 

com cinco réplicas, os testes de CBM e contagem de UFC’s foram feitos com três réplicas. 

Todos os testes foram realizados em três experimentos independentes. 

A avaliação estatística foi combinada pela análise de variância (ANOVA) para 

múltiplas comparações, seguida pelo teste de Bonferroni. Valores de p<0,01 foram 

considerados estatisticamente significantes e indicados por um asterisco. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE I 
 

5.1 Atividade antimicrobiana de extratos, frações e diterpenos de três espécimes de 

C. blanchetianus contra bactérias orais 

 

A atividade antimicrobiana foi realizada com os três espécimes de C. 

blanchetianus (CB1, CB4 e CB8). Esse processo se deu através de testes de CIM e CBM de 

extratos, frações e substâncias isoladas, sobre S. mutans e S. parasanguinis. Os resultados dos 

testes microbiológicos realizados com os extratos hexânicos das cascas dos caules, lenhos e 

raízes, estão mostrados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Valores de CIM e CBM (µg/mL) dos extratos hexânicos das raízes, lenho e casca do caule de CB1, 
CB4 e CB8 sobre S. mutans e S. parasanguinis. 

EXTRATOS  S. mutans S. parasanguinis 
 CIM CBM CIM CBM 
RCB1 15,6 250 31,2 62,5 
LCB1 62,5 - 62,5 125 
CCB1 31,2 - 62,5 125 
RCB4 31,2 250 31,2 250 
LCB4 250 - 62,5 250 
CCB4 62,5 - 62,5 - 
RCB8 31,2 - 31,2 - 
LCB8 250 - 125 250 
CCB8 31,2 62,5 62,5 250 

Fonte: Próprio autor. Notação: RCBx – Raiz do C. blanchetianus; LCBx – Lenho do C. blanchetianus e CCBx – 
Casca do caule de C. blanchetianus, x=1 para o espécime 1, x=4 para o espécime 4 e x=8 para o espécime 8. 
 

De acordo com os resultados obtidos, todos os extratos testados apresentaram 

CIM. De uma maneira geral, os extratos hexânicos das raízes de CB1, CB4 e CB8, 

apresentaram os menores valores de CIM. O RCB1 inibiu o crescimento de S. mutans a 15,6 

µg/mL e S. parasanguinis a 31,2 µg/mL, este extrato ainda apresentou efeito bactericida numa 

concentração de 250 e 62,5 µg/mL, contra S. mutans e S. parasanguinis, respectivamente. Os 

extratos RCB4 e RCB8, demonstraram ação inibitória na concentração de 31,2 µg/mL para 

ambas as bactérias, mas apenas RCB4 apresentou atividade bactericida, com valor de CBM 

de 250 µg/mL. Dentre os extratos obtidos de CB8, o CCB8 demonstrou valores de CIM de 

31,2 e 62,5 µg/mL contra S. mutans e S. parasanguinis, respectivamente, inclusive com ação 

bactericida contra ambas as bactérias.  

Neste estudo com o C. blanchetianus, observou-se que todos os extratos 

hexânicos da casca do caule, lenho e raiz apresentaram ação inibitória do crescimento 

microbiano, com concentrações variando de 250 a 15,6 µg/mL. Estes resultados corroboram 
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com o trabalho realizado por Silva et. al. (2011), no qual foi demonstrado que o extrato 

etanólico das folhas do C. sonderianus inibiu o crescimento de bactérias relacionadas a cárie 

dental. Entre as bactérias utilizadas, o micro-organismo Streptococcus mitis ATCC 9811 foi 

suscetível até a concentração de 0,07% (v/v). O autor ressalta a possibilidade do uso desse 

extrato para o tratamento de patologias orais.  

O extrato AcOEt da casca do caule do	Croton macrostachyus inibiu o crescimento 

dos micro-organismos Salmonella typhi, E. coli, K. pneumoniae, E. aerogenes, e L. 

monocytogenes com valores de CIM entre 125 e 250 mg/mL, sendo considerado como um 

promissor agente antimicrobiano sobre patógenos humanos importantes (OBEY et al., 2016). 

De acordo com Rios e Recio (2005), o fato de um extrato de planta apresentar atividade 

antimicrobiana é interessante, mas ressalta a importância do estudo ser seguido. Dessa forma, 

consequentemente, ser realizda a identificação dos compostos ativos, por meio de um ensaio 

bioguiado.  

Os extratos hexânicos das raízes foram selecionados para a realização do 

fracionamento, por isso foram separados em frações ácidas e neutras. As frações que se 

apresentaram distintas através da análise dos espectros de 1H-RMN foram submetidas a testes 

para obtenção de valores de CIM e CBM contra os mesmos micro-organismos submetidos aos 

extratos. Os resultados estão dispostos nas Tabela 4.  
 

Tabela 4 - Valores de CIM e CBM (µg/mL) das frações ácidas dos extratos hexânicos das raízes de CB1, CB4 
e CB8 contra S. mutans e S. parasanguinis. 

FRACÕES ÁCIDAS S. mutans S. parasanguinis 
 CIM CBM CIM CBM 
FACB1-HD2 31,2 62,5 31,2 125 
FACB1-D1 31,2 125 31,2 125 
FACB1-D3 250 - 250 - 
FACB1-DA1 - - - - 
FACB1-AM 125 - 125 - 
FACB4-HD2 62,5 250 62,5 125 
FACB4-D1 62,5 125 62,5 125 
FACB4-D3 - - 500 - 
FACB4-DA1 - - - - 
FACB4-AM 500 - 500 - 
FACB8-HD1 7,8 7,8 15,6 15,6 
FACB8-D1 15,6 15,6 31,2 31,2 
FACB8-DA1 250 - - - 
FACB8-A 250 - 500 - 
FACB8-AM 500 - 250 500 

Fonte: Próprio autor. Notação: FACBx – Fração ácida de C. blanchetianus. HD1 e HD2– Hex-CH2Cl2 50%; D1 
e D3 - CH2Cl2; DA1 - CH2Cl2-AcOEt 25%; AM - AcOEt-MeOH; x=1 para o espécime 1, x=4 para o espécime 4 
e x=8 para o espécime 8. Os números 1, 2 ou 3 na frente de algumas frações representam a ordem que as frações 
foram obtidas. 
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Os resultados de CIM para as frações FACB1-HD2 e FACB1-D1 foram de 31,2 

µg/mL contra ambas as bactérias. Os valores de CBM para estas frações foram 

respectivamente de 62,5 e 125 µg/mL para S. mutans e 125 µg/mL sobre S. parasanguinis. Os 

resultados de CIM para as frações ácidas FACB4-HD2 e FACB4-D1 foram relativamente 

maiores, 62,5 µg/mL, para ambas as bactérias e valores de CBM de 250 e 125 µg/mL contra 

S. mutans e 125 µg/mL contra S. parasanguinis. As frações FACB8-HD1 e FACB8-D1, 

apresentaram os menores valores de CIM e CBM, comparando com todas as frações do 

estudo, 7,8 e 15,6 µg/mL contra S. mutans e 15,6 e 31,2 µg/mL contra S. parasanguinis. Os 

resultados da ação antimicrobiana, das frações neutras, estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valores de CIM e CBM (µg/mL) das frações neutras de CB1, CB4 e CB8 contra S. mutans 
e S. parasanguinis.  

FRACÕES NEUTRAS S. mutans  S. parasanguinis 
 CIM CBM CIM CBM 
FNCB1-H1 - - - - 
FNCB1-HD25/1 250 - - - 
FNCB1-HD50/1 62,5 - 500 - 
FNCB1-HD50/2 500 - - - 
FNCB1-D1 250 - - - 
FNCB1-D2 62,5 - 62,5 125 
FNCB1-DA25/1 - - - - 
FNCB1-A1 - - - - 
FNCB1-AM1 500 - 250 - 
FNCB4-H1 - - - - 
FNCB4-HD25/1 - - 500 - 
FNCB4-HD50/1 62,5 - 500 - 
FNCB4-HD50/2 125 - 250 - 
FNCB4-D1 125 - - - 
FNCB4-D2 250 - 500 - 
FNCB4-DA25/1 - - - - 
FNCB4-A1 - - - - 
FNCB4-AM1 - - 250 - 
FNCB8-H1 - - - - 
FNCB8-HD25/2 500 - - - 
FNCB8-HD50/1 500 - 500 - 
FNCB8-HD50/2 62,5 - 500 500 
FNCB8-D1 125 - 500 500 
FNCB8-D2 500 - 500 - 
FNCB8-DA25/1 125 500 250 250 
FNCB8-A1 500 - - - 
FNCB8-AM 500 - 250 - 

Fonte: Próprio autor. Notação: FNCBx – Fração neutra de C. blanchetianus. H1 – Hexano; HD25/1 - Hex-
CH2Cl2 25%; HD50/1 e HD50/2 – Hex-CH2Cl2 50%; D1 e D2 - CH2Cl2; DA25/1 - CH2Cl2-AcOEt 25%; A1 – 
AcOEt; AM - AcOEt-MeOH; x=1 para o espécime 1, para o espécime 4, x=4 e para o espécime 8, x=8. Os 
números 1, 2 ou 3 na frente de algumas frações representam a ordem que as frações foram obtidas. 
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Dentre as frações neutras, obtidas do fracionamento de CB1, FNCB1-D2 

apresentou valor de CIM 62,5 µg/mL sobre as duas bactérias em estudo e CBM de 125 µg/mL 

apenas contra S. parasanguinis. Nos resultados das frações neutras, obtidas de CB4, observa-

se que FNCB4-HD50/1 inibiu o crescimento dos micro-organismos, apresentou CIM de 62,5 

µg/mL para S. mutans e 500 µg/mL contra S. parasanguinis. As frações neutras, obtidas dos 

extratos hexânicos das raízes de CB4, não apresentaram valores de CBM. Das frações neutras, 

de CB8, a fração FNCB8-HD50/2 apresentou o menor valor de CIM, 62,5 µg/mL contra S. 

mutans e 500 µg/mL contra S. parasanguinis. O valor de CBM para a referida fração foi de 

500 µg/mL apenas contra S. parasanguinis. A única fração neutra de CB8 que apresentou 

CBM para ambas as bactérias foi FNCB8-DA25/1, com valores de 500 e 250 µg/mL contra S. 

mutans e S. parasanguinis, respectivamente.  

A partir das frações ácidas e neutras de C. blanchetianus foram isolados 

compostos da classe dos diterpenos. No processo de fracionamento do CB1, a partir da fração 

FACB1-D1 foi obtido um diterpeno nomeado de ácido 3,4-seco-bieren-3-óico, representado 

pela sigla ICB1 (FIGURA 11), inédito na literatura. Em continuação ao processo, do 

fracionamento de CB4, a partir da fração neutra FNCB4-D2 foi isolado o diterpeno com 

esqueleto 3,4-seco-cleistantânico denominado de 12-hidróxi-3,4-seco-cleistanta-

8,11,13,15,4(18)-pentaen-3-oato de metila, representado pela sigla ICB4 (FIGURA 11), 

isolado  anteriormente  de C. sonderianus (CRAVEIRO;  SILVEIRA, 1982; MCCHESNEY; 

CLARK; SILVEIRA, 1991). 

A fração ácida com melhor resultado de ação antimicrobiana de CB8 foi FACB8-

HD1. Entretanto, o isolamento do componente majoritário foi realizado a partir da fração 

ácida FACB8-D1, pois análises dos espectros (Dados não mostrados) comprovaram que a 

referida fração possuía um grau de pureza maior. Então, foi isolado o diterpeno tetracíclico 

com um esqueleto do tipo ent-atisano que tem por nome ácido ent-3,4-seco-atisan-4(18),16-

dien-3-óico, representando pela sigla ICB8 (FIGURA 11), isolado anteriormente de 

Excoecaria agallocha L. (LI et al., 2010). 
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Figura 11 – Estruturas químicas de ICB1, ICB4 e ICB8. 
 

 
Fonte: Francisco Serra Oliveira Alexandre. ICB1 - ácido 3,4-seco-bieren-3-óico; ICB4 - 12-hidróxi-3,4-seco-
cleistanta-8,11,13,15,18(4)-penten-3-oato de metila; ICB8 - ácido ent-3,4-seco-atisan-4(18),16-dien-3-óico. 

 

A partir desses três compostos isolados foram realizados os testes de CIM e 

CBM, os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Valores de CIM e CBM (µg/mL) dos diterpenos isolados de CB1, CB4 e CB8 contra S. mutans e S. 
parasanguinis. 
 

DITERPENOS S. mutans S. parasanguinis 
 CIM CBM CIM CBM 
ICB1 125 125 62,5 125 
ICB4 31,2 31,2 7,8 7,8 
ICB8  31,2 31,2 31,2 62,5 

 Fonte: Próprio autor. 
 

ICB1 apresentou valores de CIM e CBM de 125 µg/mL sobre S. mutans e 62,5 e 

125 µg/mL sobre S. parasanguinis. Uma consideração importante pode ser feita, a 

concentração bactericida permaneceu constante quando comparada com a fração de origem do 

composto, entretanto, para o composto isolado, a bactéria S. mutans foi suscetível apenas 

numa concentração quatro vezes maior que a fração de origem e para S. parasanguinis duas 

vez maior, quando se compara o valor de CIM do ICB1 ao valor de CIM da referida fração. 

Os resultados de ICB4 foram CIM e CBM de 31,2 µg/mL para S. mutans e 7,8 

µg/mL para S. parasanguinis. A ação antimicrobiana do composto foi intensificada, visto que 

nos resultados da fração não havia atividade bactericida e as concentrações inibitórias foram 



60 

de 250 µg/mL para S. mutans e 500 µg/mL para S. parasanguinis. 

O valor de CIM e CBM para ICB8 contra S. mutans foi de 31,2 µg/mL e contra S. 

parasanguinis, 31,2 e 62,5 µg/mL, respectivamente. Considerando os baixos valores de 

atividade antimicrobiana da fração, pode-se sugerir que algum efeito sinérgico entre as 

substâncias contidas na fração ácida pode potencializar sua ação. Esse efeito também é 

observado com a fração e a substância isolada do CB1. As plantas adotam paradigmas 

diferentes (sinergismo) para combater infecções (SILVA et al.,2011). Sinergismo tem sido 

definido como o fenômeno onde dois compostos diferentes são combinados com o objetivo de 

aumentar sua atividade individual (RANI et al., 2009). 

Neste estudo com a espécie C. blanchetianus, observa-se que todos os extratos 

hexânicos analisados apresentaram ação inibitória do crescimento microbiano, mas apenas 

alguns demonstraram ação bactericida. No fracionamento foram separadas frações ácidas e 

neutras e, nos resultados obtidos, observa-se que as frações ácidas apresentam atividade 

antimicrobiana em menores concentrações quando comparada as frações neutras. Entretanto, 

quando são avaliados os diterpenos isolados destes espécimes de C. blanchetianus, verifica-se 

que com o espeécime CB1, a ação antimicrobiana sobre as bactérias orais foi observada em 

menores concentrações, nos extratos e frações, quando comparada ao efeito da substância 

ácida isolada. Pode-se sugerir que esse comportamento ocorre por um efeito sinérgico das 

substâncias presentes nos extratos e frações de CB1. 

Um estudo realizado por McChesney, Clarck e Silveira (1991) com frações ácidas 

e neutras do C. sonderianus demonstrou que frações ácidas apresentavam melhores atividades 

antimicrobianas contra Bacillus subtilis, S. aureus e P. aeruginosa comparados com as 

frações neutras. Neste estudo foi isolado o ácido ent-beyer- 15-en-18-oico que apresentou 

atividade antimicrobiana contra B. subtilis na concentração de 62,5 µg/mL. 

O composto denominado sonderianol (12-hydroxy-3-oxo-cleistanth-8, 11, 13, 15 

tetraeno) e 3, 4-seco-sonderianol (metil 12-hidroxi-3, 4-seco-cleistanth-8, 11, 13, 15, 18(4)- 

penten-3-oato), dois diterpenos obtidos a partir de frações neutras do C. sonderianus foram 

isolados, mas não foram avaliados quanto a sua capacidade antimicrobiana (CRAVEIRO; 

SILVEIRA, 1982). A ação antimicrobiana de compostos neutros isolados dessa espécie de 

Croton era desconhecida, visto que, durante o isolamento, os melhores resultados eram 

obtidos pelas frações ácidas e, provavelmente, por esse motivo, o isolamento dos 

componentes com essa finalidade transcorria para a obtenção das compostos presentes nas 

frações ácidas. O ICB4, proveniente de frações neutras, foi o componente que apresentou os 

melhores resultados de CIM e CBM. 
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Entre todas as frações ácidas testadas, as provenientes de CB8 apresentaram os 

menores valores de CIM e CBM, entretanto, o componente isolado possui ação bactericida, 

mas com eficácia inferior a das frações ácidas, de onde foi obtido. 

De acordo com McChesney, Clarck e Silveira (1991) o extrato de raízes do C. 

sonderianus apresentou atividade antibacteriana e antifúngica contra B. subtilis, S. aureus e 

Micobacterium smegmatis e os fungos C. albicans, Trichophyton mentagrophytes e 

Helminthosporium sp. e essa ação também é atribuída aos diterpenos ácido hardwick e ácido 

3,4-secotraqueobanoico. Todos os estudos acima citados são relacionados a bactérias na 

forma planctônica. 

De acordo com a classificação utilizada por Aligiannis et al. (2001) apud Santos 

et al. (2010), para materiais vegetais, os valores de CIM até 500 µg/mL são considerados 

fortemente inibitórios, de 600a 1500 µg/mL são moderadamente inibitórios e acima de 1600 

µg/mL são fracamente inibitórios. Dessa forma, os valores de CIM encontrados dos extratos, 

frações e diterpenos do C. blanchetianus são considerados como fortemente inibitórios, pois 

todas as CIMs encontradas foram até 500 µg/mL.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE II 
 

6.1 Inibição da formação de biofilmes por ICB4 e ICB8 
 

O ICB4 foi avaliado quanto a sua capacidade de inibir a formação de biofilmes de 

S. mutans e S. parasanguinis. Esses micro-organismos foram escolhidos pela sua relação com 

a formação e constituição de biofilmes orais, S. mutans apresenta papel chave no 

desenvolvimento da doença cárie e S. parasanguinis é um colonizador inicial. Assim, os 

resultados da ação antibiofilme estão demonstrados na figura 12. 
 
Figura 12 – Atividade antibiofilme de ICB4 na inibição da formação de biofilmes de S. mutans e S. 
parasanguinis. 
 

  
Fonte: Próprio autor. CN – Controle negativo; A e C - Quantificação de biomassa em biofilmes de S. 
parasanguinis e S. mutans, respectivamente. B e D - Número de células viáveis (UFC/mL) em biofilmes de S. 
parasanguinis e S. mutans, respectivamente. * p<0,01. 
 

De acordo com a figura 12A, ICB4 diminuiu a formação de biofilmes de S. 

parasanguinis. A substância inibiu a formação da biomassa do biofilme até a concentração de 
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3,9 µg/mL, entretanto, nas concentrações 7,8 a 125 µg/mL ocorreu uma diminuição de 84,6 a 

94,0 % e na concentração de 3,9 µg/mL foi de 58,0%, comparado ao controle negativo. De 

acordo com a figura 12B, que representa a medida da viabilidade celular, pode-se verificar 

que ocorreu uma redução no número de células viáveis. Para a concentração de 125 µg/mL a 

redução foi na ordem de 5,42 Log UFC/mL e para a menor concentração 1,8 µg/mL, a 

redução foi de 1,15 Log UFC/mL, na qual, no ensaio de quantificação de biomassa, não houve 

redução significativa quando comparada ao controle negativo. 

Na inibição da formação de biofilme de S. mutans, os resultados de ICB4 

(FIGURA 12C) mostraram que ocorreu uma redução na produção de biomassa até a 

concentração 1,8 µg/mL. Entretanto, na concentração de 7,8 µg/mL, não houve redução da 

biomassa e o número de células viáveis foi significativamente maior que o controle negativo. 

Pode-se sugerir, que o estresse causado pela presença de ICB4, fez com que os micro-

organimos aumentassem a produção de biomassa e o número de células. Nas concentrações 

62,5 e 125 µg/mL, a inibição ocorreu em torno de 99% e, por isso, praticamente não se 

observa biomassa formada e uma redução de 59%, na concentração 31,2 µg/mL. Com relação 

a viabilidade celular (FIGURA 12D), nas concentrações 31,2 a 125 µg/mL houve uma 

redução do número de células viáveis em torno de 2 Log UFC/mL. 

Os resultados com o ICB4, confirmaram uma diminuição da susceptibilidade dos 

micro-organismos em biofilmes, em comparação as células planctônicas. Visto que, a ação 

antimicrobiana de ICB4, contra os micro-organismos na forma planctônica, demonstrou 

atividade em concentrações menores que as observadas para os biofilmes. ICB4 apresentou 

ação bactericida em bactérias planctônicas a 31,2 e 7,8 µg/mL, contra S. mutans e S. 

parasanguinis, respectivamente, e para os biofilmes, observa-se que mesmo na concentração 

de 125 µg/mL, houve a presença de células viáveis. 

A ação antibiofilme também foi observada com o diterpeno ICB8, tanto com 

relação a redução da biomassa, quanto pela diminuição do número de células viáveis, em 

biofilmes de S. mutans e S. parasanguinis. Os dados quantitativos estão apresentados 

graficamente na figura 13. 
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Figura 13 – Atividade antibiofilme de ICB8 na inibição da formação de biofilmes de S. mutans e S. 
parasanguinis. 

     

 
Fonte: Próprio autor. CN – Controle negativo. A e C - Quantificação de biomassa em biofilmes de S. 
parasanguinis e S. mutans, respectivamente. B e D - Número de células viáveis (UFC/mL) em biofilmes de S. 
parasanguinis e S. mutans, respectivamente. * p<0,01. 

 
De acordo com a figura 13A, o composto ICB8 reduziu a biomassa do biofilme de 

S. parasanguinis entre as concentrações 3,9 a 125 µg/mL, com exceção da concentração de 

7,8 µg/mL. Pode-se observar, que até a concentração de 31,2 µg/mL houve uma diminuição 

na quantidade de biomassa produzida de até 99,4%, na concentração de 15,6 µg/mL a 

redução foi de 86,8% e, na concentração de 3,9 µg/mL a diminuição foi de 62,9%, comparado 

ao controle negativo. No gráfico correspondente ao número de células viáveis (FIGURA 

13B), até a concentração de 31,2 µg/mL houve uma inibição significativa, com uma redução 

média em torno de 5,2 Log UFC/mL comparando-se ao controle negativo. Na concentração 

7,8 µg/mL, foi observada uma grande quantidade de biomassa, inclusive maior que a 

quantidade presente no controle negativo, pode-se sugerir que tenha ocorrido um 
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desprendimento da biomassa do biofilme e isso foi detectado de forma indireta pela 

coloração. Análises do número de células viáveis, na concentração de 7,8 µg/mL, 

demonstram uma redução das células viáveis de 1,84 Log UFC/mL comparado ao controle 

negativo. O gráfico de contagem de unidades formadoras de colônia mostra que a partir da 

concentração de 62,5 µg/mL o número de células viáveis cresce com a diminuição da 

concentração, ou seja, é estabelecida uma relação de dose dependência. 

Os resultados da ação de ICB8 (FIGURA 13C), na inibição da formação de 

biomassa de S. mutans, ocorreu em todas as concentrações analisadas. Porém entre as 

concentrações de 31,2 a 125 µg/mL houve uma reduçãoda biomassa entre 97,5 e 99,9% e na 

concentração de 15,6 µg/mL a redução foi de 47,9%. Nos resultados referentes a 

quantificação do número de células viáveis (FIGURA 13D), percebe-se que nas 

concentrações 31,2 a 125 µg/mL, a inibição ocorreu em torno de 3,92 Log UFC/mL quando 

comparado ao controle negativo. Na concentração de 15,6 µg/mL ocorreu diminuição da 

biomassa, mas não reduziu o número de células viáveis. 

Os micro-organismos em biofilmes podem ser até 1000 vezes mais resistentes do 

que as bactérias planctônicas para terapias antimicrobianas convencionais, tais como 

antibióticos ou clorexidina (WELIN-NEILANDS; SVENSÄTER, 2007; KARYGIANNI et 

al., 2014). Micro-organismos pertencentes a essas comunidades microbianas exibem 

propriedades únicas, tais como tolerância multidroga e resistência tanto à opsonização quanto 

à fagocitose, permitindo-lhes sobreviver em ambientes hostis e resistir a pressões seletivas 

(WEITÃO, 2009). Do mesmo modo, o crescimento, a síntese de proteínas e a atividade 

metabólica são variados em biofilmes, ou seja, um elevado nível de atividade na superfície e 

um nível baixo, lento ou nenhum crescimento no interior, esta é uma das explicações para a 

suscetibilidade reduzida de biofilmes a antibióticos (WERNER et al., 2004; KEREN et al., 

2004). 

 

6.2 MEV da ação de ICB4 e ICB8 na inibição da formação de biofilmes 
 
 
Com a finalidade de visualizar a ação de ICB4 na inibição da formação de 

biofilmes de S. mutans, os biofilmes foram submetidos a análises por MEV. As imagens 

obtidas (FIGURA 14) mostram a interferência do diterpeno na formação dos biofilmes 

analisados. 

 



67 

Figura 14 – Eletromicrografias da atividade antibiofilme de ICB4 na inibição da formação de biofilme de S. 
mutans. 

Fonte: Próprio autor. CN – controle negativo (A, D e G) e ICB4 (B, E e H – 500 µg/mL; C, F e I – 125 µg/mL), 
submetidos ao MEV, magnificação de 1000, 7000 e 20.000x respectivamente, de cima para baixo. 
 

Inicialmente, pode-se visualizar a confluência do biofilme formado durante 24 

horas no controle negativo (FIGURA 14 A, D e G). Uma grande quantidade de células e 

matriz recobriu toda a superfície na qual o biofilme foi cultivado. Além disso, ao se comparar 

as imagens dos biofilmes formados na presença de ICB4 nas concentrações de 500 e 125 

µg/mL, verifica-se uma diminuição da quantidade de biofilme. Espaços podem ser vistos nas 

imagens 14 (B e C), demonstrando a influência da substância na inibição da formação do 

biofilme, entretanto, na concentração de 500 µg/mL o efeito foi visualmente mais intenso.  

Através de análises das eletromicrografias, e dos dados de quantificação da 

biomassa, constatou-se que houve uma diminuição na quantidade de matriz extracelular 

polissacarídica. A redução da matriz, pode tornar as células mais suscetíveis, visto que esse é 

um dos mecanismos de resistência dos biofilmes. A matriz protege as células de agressões 

externas e age como barreira para difusão de pequenas moléculas (ANDERSON; O’TOOLE, 

2008). A hidrofobicidade celular, a presença de fímbrias e de flagelos e a produção de SPE 
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são fatores essenciais que influenciam na taxa e no grau de adesão de células microbianas em 

diferentes superfícies, além de proteger contra o estresse ambiental e desidratação (VU  et  al.,  

2009). 

Por outro lado, a diminuição da biomassa ocorre também por uma diminuição na 

quantidade de células presentes, o aumento da magnificação torna possível a visualização de 

algumas alterações na superfície das células bacterianas (FIGURA 15). 

Figura 15 – Eletromicrografias da ação de ICB4 na superfície das células bacterianas de S. mutans. 

Fonte: Próprio autor. ICB4 (A e C – 500 µg/mL; B e D – 125 µg/mL) submetidos ao MEV, magnificação 
de 1.000 e 45.000x respectivamente, da esquerda para a direita. As setas indicam as alterações na superfície 
das células bacterianas. 

Na figura 15 estão imagens dos biofilmes submetidos a ICB4 nas concentrações 

de 500 µg/mL (A e B) e 125 µg/mL (C e D) em uma magnificação de 1.000 e 45.000 vezes. 

Em B e D (FIGURA 15), o que se observa, é uma imagem aproximada das células dos 

biofilmes de A e C (FIGURA 15), respectivamente. Nesse processo, foi possível visualizar 

alterações na superfície das células (indicadas pelas setas) em ambas as concentrações 

utilizadas. De acordo com as imagens pode-se sugerir que a ação de ICB4 ocorre na parede 

celular, ou seja, uma possível formação de poros, levando a células a lise e como 

consequência causando diminuição no número de células viáveis e quantidade de matriz 

produzida. A formação dos poros pode ser a causa da morte celular nos biofilmes e, 
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consequentemente, mecanismo de ação do diterpeno. Segundo Matsingou et al. (2005) a 

habilidade dos diterpenoides deriva do cruzamento ou danos causados na membrana celular.  

Com o intuito de visualizar os biofilmes de S. mutans após contato com ICB8, 

eletromicrografias foram obtidas após 24 horas (FIGURA 16).  
 

Figura 16 – Eletromicrografias dos testes de inibição da formação de biofilmes de S. mutans por ICB8. 

Fonte: Próprio autor. ICB8 (B, E e H – 500 µg/mL; C, F e I – 125 µg/mL) e CN (A, D e G) submetidos 
ao MEV, magnificação de 1000, 7000 e 20.000x respectivamente, de cima para baixo. 

 

As imagens do controle negativo (FIGURA 16 A, D e G) mostram um biofilme 

com uma grande quantidade de matriz revestindo as células, inclusive, sobreposição das 

camadas de células. Em contrapartida, as imagens do biofilme desenvolvido na presença de 

ICB8, na concentração de 500 µg/mL, mostram a redução da quantidade de biomassa e 

células bacterianas (FIGURA 16 B), ou seja, a presença de ICB8 inibe a a formação de 

biofilme de S. mutans. 

As imagens (FIGURA 16 B, E e H) mostram uma pequena quantidade de 

células dispersas na superfície e alguns grúmulos que provavelmente dizem respeito ao 

composto que tem como característica uma baixa polaridade o que diminui  a  sua  

solubilidade. Na concentração de 125 µg/mL (FIGURA 16 C, F e I), observa-se uma 
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quantidade maior de células ao se comparar com a concentração de 500 µg/mL, porém 

ainda um número visualmente menor quando comparado ao controle negativo. 

Em uma imagem com maior magnificação (FIGURA 17), são mostrados os 

biofilmes na presença de ICB8 nas concentrações de 500 e 125 µg/mL. 

Figura 17 – Eletromicrografias da ação de ICB4 na superfície das células bacterianas de S. mutans. 
 

Fonte: Próprio autor. ICB4 (A e C – 500 µg/mL; B e D – 125 µg/mL) submetidos ao MEV, magnificação de 
1.000 e 45.000x respectivamente, da esquerda para a direita. As setas indicam as alterações na membrana celular 
das bactérias. 

Nas imagens, há um menor número de células presentes nos biofilmes, assim 

como, modificações estruturais na superfície da célula após a ação de ICB8. Na figura 17B 

(indicado pelas setas) pode-se observar uma ruptura na superfície da célula e uma pequena 

quantidade de matriz ao redor da estrutura que representa a organização característica dos 

estreptococos em forma de ‘colar de pérolas’. Outro fator relevante é a forma da estrutura 

celular após a ação de ICB8, na concentração de 125 µg/mL (FIGURA 17 D), a célula parece 

apresentar um rompimento na sua estrutura, também percebe-se a presença de uma pequena 

quantidade de matriz neste conjunto de células. 

Danos a membrana celular bacteriana, inibem a capacidade das bactérias para se 

ligarem a células hospedeiras, e inibem a capacidade das bactérias para se ligarem umas as 

outras para formar biofilmes, que são significativos na patogênese (SHARMA et al., 2012; 

BLANCO et al., 2005). Estes danos na membrana bacteriana também resultam na 
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incapacidade das bactérias em segregar toxinas (SHAH et al., 2008; REYGAERT, 2014). De 

fato, muitos agentes antimicrobianos, como β-lactâmicos, são efetivos contra células de 

crescimento rápido, porém menos eficientes contra células de crescimento lento compondo 

um biofilme (LEWIS, 2001). Dessa forma, pode-se propor que ICB8, reduz o número de 

células viáveis, através de danos à parede celular, permitindo o extravasamento do conteúdo 

da célula ocasionando a sua lise. 

 

6.3 Atividade de ICB4 e ICB8 sobre biofilmes pré-formados 
 

Os compostos ICB4 e ICB8 foram avaliados quanto a capacidade de ação em 

biofilmes pré-formados de S. mutans e S. parasanguinis e os resultados estão apresentados 

no figura 18. 
Figura 18 – Ação de ICB4 sobre biofilmes pré-formados de S. parasanguinis e S. mutans. 

     

Fonte: Próprio autor. A e C - Quantificação de biomassa em biofilmes de S. parasanguinis e S. mutans, 
respectivamente. B e D - Número de células viáveis (UFC/mL) em biofilmes de S. parasanguinis e S. mutans, 
respectivamente. * p<0,01. 
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Os resultados obtidos mostram que ICB4, até a concentração de 31,2 µg/mL, agiu 

sobre o biofilme pré-formado de S. parasanguinis. A redução da biomassa (FIGURA 18 A) 

foi de 71,2% na concentração de 125 µg/mL, de 52,0% na concentração de 62,5 µg/mL e de 

41,6% na concentração de 31,2 µg/mL. Considerando os resultados da contagem de números 

de células viáveis (FIGURA 18 B), ocorreu uma diminuição destas células até a concentração 

3,9 µg/mL, os valores relacionados a redução foram até 1,76 Log UFC/mL, com exceção da 

concentração 15,5 µg/mL. Além disso, observa-se na concentração de 1,8 µg/mL que a 

quantidade de biomassa é significativamente maior que a biomassa do controle negativo e, 

com relação ao número de células viáveis, ICB4 não reduz a quantidade de células viáveis. 

Dessa forma, pode-se sugerir que os micro-organismos, reagem aos estresse da substância, 

produzindo mais matriz extracelular. 

Os resultados de ICB4 contra S. mutans mostram que houve uma redução na 

quantidade de biomassa em todas as concentrações analisadas (FIGURA 18C). A redução 

ocorreu em torno de 75% na concentração de 125 µg/mL e 53,5% na concentração de 1,8 

µg/mL. De acordo com os resultados apresentados, em todas as concentrações a quantidade 

de biomassa formada permaneceu praticamente constante, inclusive dados estatísticos 

revelam que não há diferença significativa entre as concentrações de 125 e 3,9 µg/mL, 

assim, observa-se a possibilidade de utilização de pequenas quantidades dessa substância, 

com a finalidade de controle do crescimento de biofilmes de S. mutans. Os resultados dos 

testes que quantificam as células viáveis (FIGURA 18D) mostraram que na concentração 

de 125 µg/mL houve uma diminuição do número de células viáveis quando comparado ao 

controle negativo, essa redução ocorreu em torno de 0,8 Log UFC/mL. 

Biofilmes pré-formados de S. mutans e S. parasanguinis foram submetidos a 

presença de diferentes concentrações de ICB8 (FIGURA 19). 
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Figura 19- Ação de ICB8 sobre biofilmes pré-formados de S. parasanguinis e S. mutans.      

Fonte: Próprio autor. A e C - Quantificação de biomassa em biofilmes de S. parasanguinis e S. mutans, 
respectivamente. B e D - Número de células viáveis (UFC/mL) em biofilmes de S. parasanguinis e S. mutans, 
respectivamente. * p<0,01. 
 
 

Após o contato dos biofilmes pré-formados com ICB8, pode-se observar que 

contra S. parasanguinis ocorreu uma redução na produção de biomassa nas concentrações de 

125 a 15,6 µg/mL (FIGURA 19A). A diminuição da biomassa foi de 95,8% na concentração 

de 125 µg/mL e 62,9% na concentração de 15,6 µg/mL, quando comparada ao controle 

negativo. Nos dados relacionados o número de células viáveis (FIGURA 19B), para as 

concentrações de 125 a 31,2 µg/mL, observa-se uma diminuição na quantidade de células em 

média de 3,5 Log UFC/mL. Uma análise dos dados para a concentração de 7,8 µg/mL, mostra 

que há uma redução de 63,5% no número de células viáveis de S. parasanguinis. Entretanto, a 

quantidade de biomassa detectada é semelhante ao controle negativo. Diante deste fato, pode-

se sugerir que o estresse provocado por ICB8 às células do biofilme, promoveu o aumento da 
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da biomassa. Esse comportamento ocorre de forma semelhante na concentração de 3,9 

µg/mL. 

Com relação aos biofilmes pré-formados de S. mutans, ICB8 entre as 

concentrações de 125 a 15,6 µg/mL, reduziu a biomassa até 79,6%, o potencial da ação é 

considerado equivalente entre estas concentrações, para as quais não há diferença significativa 

entre elas (FIGURA 19C). No que diz respeito aos dados de quantificação do número de 

células viáveis (FIGURA 19D), observa-se até a concentração de 7,8 µg/mL, uma relação de 

dose dependência, pois, à medida que a concentração vai diminuindo o número de células 

viáveis aumenta. A redução na concentração de 125 µg/mL foi de 3,7 Log UFC/mL e na 

concentração de 7,8 µg/mL foi de 1,08 Log UFC/mL. A concentração de 7,8 µg/mL 

apresentou o mesmo comportamento com relação ao cruzamento dos resultados de 

quantificação da biomassa e do número de células viáveis, há uma redução do número de 

células viáveis e uma quantidade de biomassa maior que o controle negativo. Na concentração 

de 1,8 µg/mL ocorreu um aumento no número de células viáveis e de biomassa, pode-se 

sugerir que nessa concentração os micro-organismos sofreram estresse. 
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6.4 MEV da ação de ICB4 e ICB8 sobre biofilmes pré-formados 
 
 
Com o intuito de visualizar a ação de ICB4 em biofilmes, após testes em 

biofilmes pré-formados de S. mutans, eletromicrografias foram obtidas (FIGURA 20).  

Figura 20 – Eletromicrografias de biofilmes pré-formados de S. mutans submetidos a ação de ICB4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Prório autor. Imagens de MEV sobre biofilmes pré-formados de S. mutans submetido a ação de ICB4 a 
500 ug/mL (C e D) e 125 ug/mL (E e F) e CN (A e B) nas resoluções de 1000x e 20.000x, da esquerda para a 
direita. 

As imagens mostram a ação de ICB4 na estrutura do biofilme. No controle 

negativo, observa-se uma estrutura com uma grande quantidade de matriz, enquanto, na 

imagem com maior magnificação, é possível visualizar muitas células embebidas numa 

consistente camada de matriz extracelular (FIGURA 20 B, indicado pela seta preta). Ao fazer 

uma comparação, entre as imagens A e C (FIGURA 20), é possível perceber modificações 

estruturais causadas por ICB4 no biofilme pré-formado. Espaços podem ser vistos após o 

tratamento com o diterpeno na concentração 500 µg/mL (FIGURA 20 C e D, indicado pelas 
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setas brancas). Na imagem com maior magnificação é possível visualizar as alterações na 

superfície celular e a diminuição da quantidade de matriz produzida. Na concentração de 125 

µg/mL, percebe-se os mesmos efeitos citados, mas em menor intensidade de ação quando 

comparado a concentração de 500 µg/mL. Mais ainda, nas imagens com magnificações de 

20.000 vezes (FIGURA 20F, indicada pelas setas brancas) visualizam-se as alterações na 

morfologia da célula. As células alteradas, que estiveram em contato com ICB4, apresentaram 

uma estrutura semelhante a um poro. Essa pode ser a causa da morte celular nos biofilmes e, 

consequentemente, o mecanismo de ação desse diterpeno nas células.  

Com a finalidade de verificar a estrutura dos biofilmes pré-formados de S. mutans 

quando tratados com ICB8, imagens de MEV foram realizadas (FIGURA 21).  
Figura 21 – Eletromicrografias de biofilmes pré-formados de S. mutans submetido à ação de ICB8 

 

Fonte: Prório autor. Imagens de MEV sobre biofilmes pré-formados de S. mutans submetido a ação de ICB8 
a 500 ug/mL  (C e D) e 125 ug/mL (E e F) e CN (A e B) nas resoluções de 1000x e 20.000x, da esquerda 
para a direita. 
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Os biofilmes de S. mutans apresentados na figura 21, mostram uma diferença 

entre o controle negativo (FIGURA 21 A e B) e as amostras que foram tratadas com ICB8 na 

concentração de 500 e 125 µg/mL (FIGURA 21 C, D, E e F).  

A membrana da célula tem uma grande importância em muitos processos 

celulares, incluindo permeabilidade, crescimento e divisão celular. Considerando as 

características químicas da molécula testada, hidrofobicidade, uma interação não específica 

com fosfolipídeos de membrana, desestabilizam as interações não covalentes entre os ácidos 

graxos da bicamada lipídica, e assim interferem no desenvolvimento celular das bactérias 

Gram-positivas, esse mecanismo pode ser sugerido (PRIYADARSHINI; DE PEDRO; 

YOUNG, 2007; ROY, 2009).   

Os ácidos lipoteicóicos da  membrana  das  bactérias  Gram-positivas  facilitariam  

a entrada de compostos hidrofóbicos (CANILLAC; MOUREY, 2001; BEZIĆ et al., 2003). 

Moléculas com características lipofílicas, como antraquinonas, são conhecidas substâncias 

antimicrobianas, as quais exibem efeito a partir da interação com fosfolipídios da membrana 

celular (COENYE et al., 2007; XIANG et al., 2008). Em função da natureza hidrofóbica esses 

compostos interagem com a membrana celular, aumentando sua permeabilidade e levando a 

perda de material, como íons fosfato e ácidos nucleicos, e alteração do pH interno 

(LAMBERT et al., 2001).  

A maioria dos óleos essenciais exercem seu efeito antimicrobiano através de 

modificações na estrutura da parede celular do micro-organismo. Mais especificamente, 

altera a permeabilidade de membrana citoplasmática pela modificação no gradiente de 

íons hidrogênio (H+) e potássio (K+), causando a interrupção dos processos essenciais da 

célula, como transporte de elétrons, translocação de proteínas, etapas da fosforilação e outras 

reações dependentes de enzimas, resultando em perda do controle quimiosmótico da célula 

afetada e, consequentemente, a morte bacteriana (DORMAN; DEANS, 2000). 

Existem alguns estudos com compostos isolados de plantas, nos quais é sugerido 

como mecanismo de ação antimicrobiana, a interação com a membrana celular bacteriana. 

Dentres estes, uma pesquisa com o chá verde, no qual o autor propõe que o chá tem a 

capacidade de afetar diretamente a viabilidade do biofilme por destruição da membrana 

bacteriana, ou por afetar indiretamente interferindo na adesão de micro-organismos às várias 

superfícies orais (REYGAERT, 2014). Ainda com relação ao chá verde, muitos dos efeitos 

antimicrobianos das catequinas presentes no chá são um resultado da ligação desses 

compostos à membrana celular bacteriana que provoca danos à membrana (SIRK et al., 2008, 

2009). 
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Tendo em vista os problemas envolvidos na erradicação de biofilmes orais através 

de métodos convencionais, a utilização de novos tratamentos a partir de moléculas isoladas de 

plantas tem ganhado interesse crescente. Vários extratos naturais de plantas foram 

selecionados para a atividade antimicrobiana contra micro-organismos planctônicos e em 

biofilmes (GROPPO et al., 2008; RAMAKRISHNA et al., 2011; SOFRATA et al., 2011; 

PADDON et al., 2013). 

Estudos realizados com Croton nepetaefolius demonstraram que este possui ação 

antibiofilme, assim, de acordo com Carneiro et al. (2011) o efeito do diterpeno casbano 

extraído do C. nepetaefolius sobre a formação do biofilme pelas estirpes estafilocócicas 

Gram-positivas parece estar diretamente relacionado a inibição do crescimento, mostrando 

ação não-específica relacionada com a atividade antibiofilme. Além disso, o mesmo composto 

foi testado contra micro-organismos relacionados a biofilmes orais e apresentou resultados 

promissores com relação a inibição da formação dos biofilmes (SÁ et al., 2012).  

Após as avaliações farmacêuticas, extratos de plantas foram adicionados a pastas 

de dentes, elixires bucais, e outros produtos de higiene oral, de modo a torná-lo mais 

eficientes na prevenção da formação de biofilme oral (BARBIERI et al, 2014). Considerando 

a capacidade dos compostos ICB4 e ICB8 de inibir a formação dos biofilmes e até, de reduzir 

a biomassa e número de células viáveis de biofilmes pré-formados de S. mutans e S. 

parasanguinis, após avaliações de efeitos citotóxicos, os compostos podem ser promissores 

produtos biotecnológicos na prevenção da cárie.  

Em consequência disto, foi realizado o depósito de patente dos compostos ICB4 e 

ICB8 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através da Universidade Federal do 

Ceará, sob o número do processo de patente definitivo BR 10 2016 01830557, comprovação 

no anexo A. 
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Capítulo VII 
 

DEPÓSITO DE PATENTE 
_______________________________________________________________________________________________________________
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“PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DO CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE ANTIMICROBIANO 

SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS”. 

 

Campo da invenção 

[001] A invenção refere-se aos processos de extração e isolamento de dois 

diterpenos a partir de raízes de Croton blanchetianus Baill, planta popularmente conhecida no 

Nordeste brasileiro como “marmeleiro preto. Descreve ainda a utilização dos referidos 

diterpenos, devidamente purificados, no controle do crescimento planctônico (células em 

suspensão em meio líquido) e na prevenção e controle de biofilmes formados por 

estreptococos orais do grupo mutans, principalmente Streptococcus mutans e S. 

parasanguinis, ambos envolvidos com o desenvolvimento da cárie. Assim, a invenção se 

insere na área médica e farmacêutica. A partir daqui os diterpenos 12-hidróxi-3,4-seco-

cleistanta-8,11,13,15,4(18)-penten-3-oato de metila e ácido ent-3,4-secoatisa-4(18),16-dien-3-

óico serão identificados por CB-A e CB-B, respectivamente. 
 

Fundamentos da invenção 

[002] Terpenos são um dos maiores grupos de fitoquímicos que exibem diversas 

funções, mediando interações antagônicas e benéficas entre os organismos. Durante muitos 

anos, a abundância e a distribuição dos compostos terpenoídicos em plantas têm beneficiado 

tanto a natureza como a civilização humana (Literatura Não Patentária 1). 

[003] Os terpenos são classificados com base no número e organização estrutural 

de carbonos, formados pelo arranjo linear de unidades de isopreno, seguida por ciclização 

e/ou rearranjos do esqueleto de carbono de acordo com uma fundamentação teórica conhecida 

como a regra do isopreno. O termo terpeno refere-se a qualquer molécula que obedece a regra 

do isopreno, enquanto terpenóide refere-se a qualquer terpeno modificado (Literatura Não 

CB-A 

 
 
 

CB-B 
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Patentária 2).  

[004] Entre os terpenos conhecidos estão os diterpenos, estas moléculas são 

derivadas do precursor pirofosfato de geraniol-geranila e são classificados de acordo com sua 

origem biogenética, da seguinte forma: acíclicos (fitanos), bicíclicos (labdanos, halimanos, 

clerodanos), tricíclicos (pimaranos, abietanos, cassanos, rosanos, vouacapanos, 

podocarpanos), tetracíclicos (trachlobanos, cauranos, afidicolanos, estemodanos, estemaranos, 

beyeranos, atisanos, giberelanos), diterpenos macrocíclicos (taxanos, cembranos, dafnanos, 

tiglianos, ingenanos) e outros (Literatura Não Patentária 3 a 5). 

[005] Com base em estudos in vitro, muitos diterpenos de origem vegetal tem 

demonstrado potenciais aplicações farmacêuticas tais como: atividade anti-hipertensiva 

(Literatura Não Patentária 6), anticancerígena, antiviral (Literatura Não Patentária 7), anti-

inflamatória (Literatura Não Patentária 8), analgésica (Literatura Não Patentária 9), e ainda, 

atividade antibacteriana (Literatura Não Patentária 10). De fato, terpenos e terpenóides tem 

sido propostos para o tratamento de doenças causadas por micro-organismos, inclusive por 

via de administração oral no tratamento de infecções digestivas (Literatura Patentária 1) ou na 

prevenção e tratamento de infecções da cavidade oral, através de administração por meio de 

microemulsões constituídas como colutórios (Literatura Patentária 2). 

[006] Biofilmes microbianos são formados por comunidades microbianas aderidas 

a uma superfície biótica ou abiótica, os quais são de difícil erradicação, e assim constituem 

uma importante forma de resistência aos agentes antimicrobianos. Não obstante, biofilmes 

tem sido comumente encontrados em implantes médicos e cateteres urinários e podem estar 

relacionados a doenças como endocardite, fibrose cística, rinossinusite e osteomielite, entre 

outras (Literatura Não Patentária 11). 

[007] Biofilmes orais estão ligados a infecções causadas por uma variedade de 

micro-organismos que colonizam a superfície de dentes e gengiva (Literatura Não Patentária 

10). Esta colonização pode levar a estados patológicos, incluindo a cárie dental e doenças 

periodontais, inclusive com perda de dentes como consequência (Literatura Não Patentária 

12). A cárie dental pode ser definida como uma destruição localizada dos tecidos do dente por 

fermentação bacteriana dos carboidratos da alimentação resultando em ácidos que iniciam a 

descalcificação do esmalte dentário. Embora a cárie dental ocorra em diferentes níveis, a 

dissolução do esmalte e posterior formação da cavitação estão relacionadas à presença de 

biofilmes dentais (Literatura Não Patentária 13). A cárie e a periodontite podem também 

envolver várias manifestações graves que afetam significativamente a saúde geral do 

indivíduo infectado (Literatura Não Patentária 12). 



82 

[008] Considerando-se a problemática apresentada, é certamente urgente o 

descobrimento de novas composições químicas que sejam úteis na prevenção e tratamento de 

patologias associadas à presença de biofilmes, principalmente tendo em mente a amplitude 

epidemiológica da cárie e demais doenças periodontais. Desta forma, certos terpenóides 

possuem ação antibiofilme, seja inibindo sua formação ou mesmo controlando os já 

estabelecidos. 

[009] Literatura Patentária 1 WO 2002056879 A1, data de publicação: 

25/07/2002, data de depósito: 3/1/2002, requerente: Medpharma Plc, Ximed Group Plc. 

[010] Literatura Patentária 2 WO2012076295 A1, data de publicação: 14/06/2012, 

data de depósito: 15/11/2011, requerente: Unilever Nv, Unilever Plc, Hindustan Unilever 

Limited. 

[011] Literatura Não Patentária 1 Journal of the American Oil Chemists' Society, 
2010, vol. 88, n.3, p. 301-322. 

[012] Literatura Não Patentária 2 Biotechnology and Molecular Biology Reviews, 
2008, vol. 3, p. 1–7.  

[013] Literatura Não Patentária 3 Nature Chemical Biology, 2007, vol. 3, p. 387–
395. 

[014] Literatura Não Patentária 4 Natural Product Reports, 2004, vol. 21, p. 785–
793. 

[015] Literatura Não Patentária 5 Natural Product Reports, 2009, vol. 26, p. 
1156–1171. 

[016] Literatura Não Patentária 6 Fitoterapia, 2010, vol. 81, p. 690–702. 
[017] Literatura Não Patentária 7 Antiviral Research, vol. 64, p. 69–76. 
[018] Literatura Não Patentária 8 Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2010, vol. 

18, p. 175–181. 
[019] Literatura Não Patentária 9 II Farmaco, 2005, vol. 60, n. 4, p. 321–326. 
[020] Literatura Não Patentária 10 Archives of Oral Biology, 2012, vol. 57, n. 5, 

p. 550-555. 
[021] Literatura Não Patentária 11 Archives of Microbiology, 2016, vol. 198, n. 1, 

p. 1–15. 
[022] Literatura Não Patentária Periodontology 2000, 2002, vol. 28, p. 12–55.  
[023] Literatura Não Patentária 13 Acta Odontológica Venezolana, 2005, v. 43, p. 

177–180.  
 

Estado da técnica 

[024] O documento US5929124 descreve diterpenóides com atividade 

farmacêutica. A invenção inclui um método para inibição da infecção microbiana da pele, 

cabelo e unhas. Entretanto, a atividade antimicrobiana não foi avaliada sobre estreptococos 

orais causadores da cárie, tampouco sobre seus biofilmes. Adicionalmente, os compostos da 

referida invenção são distintos dos que são apresentados neste documento. 

[025] O documento WO 2010119638 A1 descreve um inibidor da formação de 
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biofilmes contendo diterpenóides como princípio ativo. Entretanto, a atividade dos referidos 

diterpenóides não foi avaliada sobre a formação de biofilmes a partir de bactérias do gênero 

Streptococcus, tendo sido avaliado sobre bactérias do gênero Staphylococcus. Além do mais, 

o efeito foi avaliado somente sobre a formação dos biofilmes de Staphylococcus, sem 

nenhuma menção de ação sobre os biofilmes já formados. Por fim, os compostos são 

diferentes quando comparados com os aqui apresentados. 

 

Breve Sumário da Invenção 

[026] A partir dos extratos hexânicos das raízes de dois espécimes (I e II) de 

Croton blanchetianus Baill foram isolados os diterpenos codificados como CB-A e CB-B. 

CB-A é um diterpeno com esqueleto 3,4-seco-cleistantânico denominado por 12-hidróxi-3,4-

seco-cleistanta-8,11,13,15,4(18)-penten-3-oato de metila e CB-B é um diterpeno tricíclico do 

tipo ent-atisano designado ácido ent-3,4-secoatisa-4(18),16-dien-3-óico, os quais foram 

avaliados com relação ao seu efeito antimicrobiano sobre formas planctônicas e biofilmes de 

Streptococcus mutans e Streptococcus parasanguinis, dois patógenos importantes para o 

processo cariogênico. 

 

Breve Descrição das Figuras 

[027] A Figura 1 traz o fluxograma com a estratégia de fracionamento ácido-base 

de CBIRH. 

[028] A Figura 2 apresenta o cromatograma da fração CBIRHN-D2 após 

realização de cromatografia em coluna de gel de sílica. 

[029] A Figura 3 apresenta o espectro de infravermelho de CB-A. 

[030] A Figura 4 mostra o espectro de RMN 1H de CB-A [500 MHz, C5D5N]. 

[031] A Figura 5 traz o espectro de RMN 13C de CB-A [125 MHz, C5D5N]. 

[032] A Figura 6 mostra o espectro de RMN DEPT 135 de CB-A [C5D5N]. 

[033] A Figura 7 apresenta a Projeção do espectro de COSY de CB-A. 

[034] A Figura 8 evidencia o Espectro de HSQC de CB-A. 

[035] A Figura 9 traz o Espectro de HMBC de CB-A. 

[036] A Figura 10 apresenta o espectro de RMN 13C de CB-B [125 MHz, C5D5N]. 

[037] A Figura 11 mostra o espectro de RMN DEPT 135 de CB-B [C5D5N]. 

[038] A Figura 12 evidencia o espectro de RMN 1H de CB-B [500 MHz, C5D5N]. 

[039] A Figura 13 apresenta o espectro de COSY de CB-B. 

[040] A Figura 14 apresenta o espectro de HSQC de CB-B. 
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[041] A Figura 15 traz o espectro de HMBC de CB-B. 

 

 

Descrição Detalhada da Invenção 

[042] CB-A e CB-B foram extraídos e isolados a partir da execução das seguintes 

etapas: 

Etapa 1 - Preparação do extrato hexânico das raízes de C. blanchetianus Baill. 

[043] 2500,0 g das raízes dos espécimens I e II, depois de secos e triturados, 

foram submetidos individualmente à maceração em 7 L de hexano por 72 horas (3x). As 

soluções hexânicas foram evaporadas sob pressão reduzida e reunidas para a obtenção dos 

extratos denominados CBIRH e CBIIRH, com os seguintes resultados apresentados na Tabela 

1: 

Tabela 1 - Dados referentes aos extratos hexânicos dos espécimens de Croton blanchetianus 
 

Extrato Característica Massa (g) Rendimento (%) 
CBIRH Graxa marrom escura 116,08 4,64 
CBIIRH Graxa marrom escura 75,13 3,00 

 

Etapa 2 - Fracionamento ácido-base de CBIRH e CBIIRH 

[044] 10,0 g de CBIRH foram utilizados para a realização de um fracionamento 

ácido-base, resultando em 6,8532 g da fração CBIRHA e 2,7709 g da fração CBIRHN. O 

procedimento experimental encontra-se descrito na Figura 1. O mesmo procedimento foi 

repetido para o extrato CBIIRH resultando nas seguintes massas para cada um de suas 

frações: 3,6444g da fração CBIIRHA e 5,2213 g da fração CBIIRHN. 

 

Etapa 3 - Cromatografia de desadsorção seletiva do extrato CBIRHN 

[045] 2,7709 g do extrato CBIRHN foram solubilizados em CH2Cl2 e adsorvidos 

em 28,0 g de sílica gel (granulometria 0,063-0,200 mesh). Este material foi adicionado a uma 

coluna de 5,0 cm de diâmetro, empacotada com 25,0 g de sílica gel. A eluição ocorreu em 

ordem crescente de polaridade e foram coletadas 12 frações de 250 mL cada (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva de CBIRHN. 
Fração Eluente Massa (mg) 

CBIRHN-H1 Hexano 104,0 
CBIRHN-H2 Hexano 0,5 
CBIRHN-HD25-1 Hex-CH2Cl2 25% 485,2 
CBIRHN-HD25-2 Hex-CH2Cl2 25% 123,3 
CBIRHN-HD50-1 Hex-CH2Cl2 50% 329,3 
CBIRHN-HD50-2 Hex-CH2Cl2 50% 222,5 
CBIRHN-D1 CH2Cl2 398,3 
CBIRHN-D2 CH2Cl2 354,0 
CBIRHN-DA25-1 CH2Cl2-AcOEt 25% 471,3 
CBIRHN-DA25-2 CH2Cl2-AcOEt 25% 54,2 
CBIRHN-A1 AcOEt 64,0 
CBIRHN-AM1 AcOEt-MeOH 50% 86,5 

Total  2.693,1 mg 
Rendimento %  97,19 

 
 
Etapa 4 - CLAE da fração CBIRHN-D2 e isolamento de CB-A 

[046] 200,0 mg da fração CBIRHN-D2, obtida na etapa anterior, foram 

dissolvidos em 10 mL de Hexano/Acetato (20% v/v) e submetidos a à Cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE), utilizando um detector de fotodiodo (PDA). A análise foi realizada 

utilizando coluna de gel de sílica semi-preparativa (10,0 x 250 mm, 5 µm), hexano/acetato de 

etila (30% v/v) grau HPLC como fase móvel, fluxo de 4,7 mL/minuto, 200 µL de volume 

injetado em cada análise e temperatura de forno da coluna de 40 ºC. Nestas condições e 

utilizando uma faixa de comprimento de onda de 270-400 nm, obteve-se o cromatograma 

descrito na Figura 2. 

[047] De acordo com o cromatograma, foi coletado o pico 1 (P1) com tempo de 

retenção em 4,42 min e rotoevaporado, sendo obtido 20,1 mg de uma resina amarela 

denominada de CB-A. 

Etapa 5 – Determinação estrutural de CB-A 

[048] O espectro de absorção na região do infravermelho (IV) apresentado na 

Figura 3 exibiu uma banda larga centrada em 3420 cm-1, absorção característica de 

estiramento da ligação O-H. Absorção de deformação axial de ligação C-H de alifático em 

2950 cm-1. Absorção intensa característica de estiramento da ligação C=O em 1730 cm-1 

compatível com carbonila de éster. Observou-se também uma absorção em 1650 cm-1 de 

estiramento da ligação C=C de alcenos. Observou-se ainda uma absorção em 1375 cm-1 

correspondente a dobramento de –CH3, uma absorção em 1430 cm-1 correspondente a 

dobramento de metileno (-CH2-), absorção em 3050 cm-1 de estiramento da ligação C-H de 

anel aromático além de absorções em 1480 cm-1 e 1600 cm-1 referentes a estiramento de anel 
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aromático. 

[049] No espectro de RMN 1H de CB-A (C5D5N, 500 MHz) apresentado na 

Figura 4, verificou-se a presença de um singleto em  δH 7,22 correspondente a hidrogênio 

aromático; também foi observada a presença de hidrogênios olefínicos em δH 6,73; 5,57; 5,26; 

4,99 e 4,84; os três primeiros são dubletos de dubletos, o primeiro com acoplamento cis (J = 

11,0 Hz) e trans (J = 18,0 Hz), o segundo com acoplamento geminal (J = 2,0 Hz) e cis (J = 

11,0 Hz), o terceiro com acoplamento geminal (J = 2,0 Hz) e trans (J = 18,0 Hz);  os dois 

últimos, são singletos característicos de hidrogênios metilênicos terminais; observaram-se três 

singletos relacionados a hidrogênios metílicos em δH 1,24; 1,77 e 2,52; observou-se ainda um 

singleto relacionado a hidrogênios de metoxila em δH 3,56; além de sinais na faixa de δH 1,77-

2,78 correspondentes a hidrogênios metínicos e metilênicos. 

[050] No espectro de RMN 13C-BB de CB-A (C5D5N, 125 MHz;) visto na Figura 

5, foram observadas 21 linhas espectrais, sendo o sinal em δc 174,77 referente à uma 

carbonila de éster e os sinais em δc 155,77; 141,97; 139,73; 126,33; 121,57 e 112,55 

correspondentes a carbonos de anel benzênico, além de quatro carbonos olefínicos em δc 

147,86; 137,01; 119,94 e 114,91. A Figura 6 mostra a comparação do espectro de RMN 13C-

BB com o espectro de RMN 13C-DEPT 135°, a qual permitiu identificar o padrão de 

hidrogenação de CB-A, sendo oito carbonos não-hidrogenados, dos quais um carbonílico, um 

vinílico, cinco aromáticos e um quaternário, observou-se também a existência de 4 carbonos 

metilênicos, 4 carbonos metílicos, um carbono hidrogenado aromático, um C-H olefínico, um 

C-H saturado e dois CH2 olefínicos. Através destes dados foi possível propor que a fórmula 

molecular de CB-A é C21H28O3, apresentando IDH igual a 8, sendo relacionadas a dois anéis, 

mais três insaturações do benzeno, duas ligações duplas e uma carbonila, tratando-se, portanto 

de um diterpeno.  

[051] A análise do espectro RMN bidimensional de correlação homonuclear 

(1H,1H-COSY;) de CB-A apresentada na Figura 7, evidenciou as correlações entre s 

hidrogênio olefínico em δH 6,73 (dd, J = 11,0 Hz, J = 18,0 Hz, H-15) com os hidrogênios 

olefínicos em δH 5,26 (dd, J = 2,0 Hz, J = 18,0 Hz, H-16a) e δH 5,57 (dd, J = 2,0 Hz, J = 11,0 

Hz, H-16b) evidenciando a existência do grupo vinila. 

[052] O espectro de RMN bidimensional de correlação heteronuclear a uma 

ligação (1H,13C HSQC;) visto na Figura 8 possibilitou a correlação de cada sinal de 

hidrogênio ao seu respectivo sinal de carbono como observado na tabela 3. 

[053] A Figura 9 mostra a confirmação da estrutura final do diterpeno isolado, a 

qual foi possível através do espectro de RMN bidimensional de correlação heteronuclear a 
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mais de uma ligação (1H,13C HMBC) onde ficaram evidenciados as correlações à duas e três 

ligações (2JC-H e 3JC-H) entre hidrogênios e carbonos (Tabela 3). 
 

Tabela 3 - Dados de RMN de 1H e 13C de CB-A em C5D5N (500 e 125 MHz). 

 HSQC HMBC 
C δC δH (mult., J Hz, H)  2JCH 3JCH 
1 36,10 2,22 (m, 2H) - - 
2 
 

30,32 2,16 (m, Ha) 
2,45 (m, Hb) 

- 
- 

- 
- 

3 174,77 - H-2 H-1; H-21 
4 147,86 - H-5; H-18; H-19 - 
5 47,33 2,49 (m, H) H-6 H-18; H-19; H-20 
6 
 

25,77 1,77 (m, Ha) 
1,83 (m, Hb) 

- 
- 

- 
- 

7 
 

29,18 2,56 (m, Ha) 
2,78 (m, Hb) 

H-6 
H-6 

- 
- 

8 126,33 - H-7 H-6; H-11; H-15 
9 139,73 - - - 

10 41,74 - H-20 H-6; H-11 
11 112,55 7,22 (s, H) - - 
12 155,77 - H-11 H-17 
13 121,57 - H-17 H-11; H-15 
14 141,97 - - H-7 
15 137,01 6,73 (dd, J = 11,0Hz, J = 

18,0Hz H) 
H-16 - 

16 
 

119,94 5,26 (dd, J = 2,0Hz, J = 
18,0Hz, Ha) 

5,57 (dd, J = 2,0Hz, J = 
11,0Hz, Hb) 

- 
- 

- 
- 

17 14,28 2,52 (s, 3H) - - 
18 

 
114,91 4,84 (s, Ha) 

4,99 (s, Hb) 
- 
- 

H-5; H-19 
 

19 23,51 1,77 (s, 3H) - H-18 
20 28,62 1,24 (s, 3H) - - 
21 51,84 3,56 (s, 3H) - - 

 

 [054] A comparação dos dados dos espectros de RMN 1H e RMN 13C-BB com os 

da literatura, permitiram identificar o composto como sendo o 12-hidróxi-3,4-seco-cleistanta-

8,11,13,15,4(18)-penten-3-oato de metila, um diterpeno com esqueleto 3,4-seco-

cleistantânico. 
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Etapa 5 - Cromatografia de desadsorção seletiva do extrato CBIIRHA 

[055] 3,6444 g do extrato CBIIRHA, obtidos na Etapa 2, foram solubilizados em CH2Cl2 e 

adsorvidos em 37,0 g de sílica gel (granulometria 0,063-0,200 mesh). Este material foi 

adicionado a uma coluna de 5,0 cm de diâmetro, empacotada com 25,0 g de sílica gel. A 

eluição ocorreu em ordem crescente de polaridade e foram coletadas 11 frações de 250 mL 

cada. 

Tabela 4 - Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva de CBIIRHA. 

Fração Eluente Massa (mg) 
CBIIRHA-H1 Hexano 2,9 
CBIIRHA-HD50-1 Hex-CH2Cl2 50% 1.019,3 
CBIIRHA-HD50-2 Hex-CH2Cl2 50% 777,1 
CBIIRHA-D1 CH2Cl2 597,5 
CBIIRHA-D2 CH2Cl2 139,5 
CBIIRHA-D3 CH2Cl2 27,5 
CBIIRHA-DA25-1 CH2Cl2-AcOEt 25% 455,5 
CBIIRHA-DA25-2 CH2Cl2-AcOEt 25% 41,6 
CBIIRHA-A1 AcOEt 127,4 
CBIIRHA-AM1 AcOEt-MeOH 50% 370,1 
CBIIRHA-M1 MeOH 15,0 

Total  3.573,4 mg 
Rendimento %  98,05 

 
 
Etapa 6 - Cromatografia Sephadex da fração CBIIRHA-D1 e obtenção de CB-B 

[056] 0,3704 g de CBIIRHA-D1, obtidos na Etapa 5, foram solubilizados em 

metanol e acondicionados em uma coluna de 4,0 cm de diâmetro empacotada com gel de 

dextrana Sephadex LH-20 (altura do gel = 27,0 cm). A primeira fração foi coletada após a 

eluição de 100 mL de metanol, utilizando-se fluxo médio de 12 gotas/minuto. Foram 

coletadas 20 frações de 8 mL, que após rotaevaporadas resultaram nas massas descritas na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Frações coletadas por cromatografia de desadsorção seletiva de CBIIRHA. 
 

Fração Massa (mg) 
CBIIRHA-D1-1 0,2 
CBIIRHA-D1-2 0,2 
CBIIRHA-D1-3 1,2 
CBIIRHA-D1-4 1,8 
CBIIRHA-D1-5 2,3 
CBIIRHA-D1-6 4,1 
CBIIRHA-D1-7 7,6 
CBIIRHA-D1-8 21,2 
CBIIRHA-D1-9 201,1 
CBIIRHA-D1-10 113,0 
CBIIRHA-D1-11 10,2 
CBIIRHA-D1-12 2,5 
CBIIRHA-D1-13 1,1 
CBIIRHA-D1-14 0,7 
CBIIRHA-D1-15 0,2 
CBIIRHA-D1-16 0,4 
CBIIRHA-D1-17 1,0 
CBIIRHA-D1-18 0,2 
CBIIRHA-D1-19 0,8 
CBIIRHA-D1-20 0,4 
Total 370,2 mg 
Rendimento % 99,94 

 

[057] Após a análise por CCD a fração CBIIRHA-D1-10 (113,0 mg) resultou em 

uma resina incolor que após a determinação estrutural resultou no diterpeno identificado 

como CB-B. 

Etapa 7 – Determinação estrutural de CB-B 

[058] O espectro de RMN 13C-BB (C5D5N, 125 MHz) visto na Figura 10 

apresentou 20 linhas espectrais. A Figura 11 mostra a comparação entre os espectros de RMN 
13C e DEPT 135°, os quais possibilitaram estabelecer o padrão de hidrogenação de cada 

átomo de carbono, 3 carbonos metínicos (CH), 2 metílicos (CH3) e 8 metilênicos (CH2), 2 

metilidênicos (=CH2), além de 5 carbonos não hidrogenados, sendo sugerida a fórmula 

molecular C20H30O2, com IDH igual a 6. 

[059] O espectro de RMN 1H de CB-B (C5D5N, 500 MHz) visto na Figura 12 

mostra sinais em δ 4,96 (1H, s), δ 4,89 (1H, s), δ 4,87 (1H, s) e δ 4,72 (1H, s) correspondentes 

a hidrogênios olefínicos de duplas ligações terminais, 2 singletos referentes a dois metilas em 

δ 1,81 (3H, s), e δ 0,95 (3H, s). Os dados obtidos de RMN 13C e 1H e a comparação com 

dados da literatura sugerem a estrutura de um diterpeno tetracíclico com um esqueleto do tipo 

ent-atisano com dupla ligação no carbono 16. As correlações dos dados espectrais de RMN 
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1H e 13C obtidas através dos experimentos de RMN bidimensionais auxiliaram na 

determinação estrutural do composto.  

[060] A Tabela 6 mostra as correlações observadas nos espectro de RMN 

bidimensional de correlação homonuclear 1H-1H-COSY (Figura 13) e nos espectros 

bidimensionais de correlações heteronucleares uma ligação, (1H,13C HSQC Figura 14) e mais 

de uma ligação (1H,13C HMBC; Figura 15) onde ficaram evidenciadas as correlações à duas e 

três ligações (2JC-H e 3JC-H) entre hidrogênios e carbonos.  
Tabela 6 - Dados de RMN de 1H e 13C de CB-B em C5D5N (500 e 125 MHz). 

 HSQC HMBC 
C δC δH (mult., J Hz, H)  2JCH 3JCH 
1 34,90 1,79 (m, Ha)  

1,95 (m, Hb) 
H-2 H-20 

2 
 

29,90 2,44 (m, Ha) 
2,64 (m, Hb) 

- 
- 

- 
- 

3 176,90 - H-2 - 
4 148,50 - H-5; H-18; H-19 - 
5 51,20 2,07 (m, H) - H-18; H-19; H-20 
6 
 

25,30 1,33 (m, Ha) 
1,75 (m, Hb) 

- 
- 

- 
- 

7 
 

38,40 1,11 (m, Ha) 
1,28 (m, Hb) 

- 
- 

- 
- 

8 33,90 - - - 
9 44,40 1,38 (m, H) - H-5; H-14; H-20 

10 40,30 - H-9; H-20 - 
11 28,80 1,62 (m, Ha) 

1,95 (m, Hb) 
- 
- 

- 
- 

12 37,10 2,23 (m, H) - H-17 
13 27,70 1,51 (m, Ha) 

1,60 (m, Hb) 
- 
- 

- 
- 

14 28,90 0,97 (m, Ha) 
1,42 (m, Hb) 

- 
- 

H-9; H-15 
 

15 48,70 1,95 (m, Ha) 
2,02 (m, Hb) 

- 
- 

H-17 
 

16 152,60 - H-15; H-17 - 
17 105,70 4,72 (s, Ha) 

4,89 (s, Hb) 
- 
- 

H-15 
 

18 
 

114,00 4,87 (s, Ha) 
4,96 (s, Hb) 

- 
- 

H-5; H-19 
 

19 24,30 1,81 (s, 3H) - H-5; H18 
20 18,30 0,95 (s, 3H) - H-5; H-9 

 
[061] De acordo com a análise dos dados espectrais obtidos, pôde-se sugerir que o 

composto CB-B é o ácido ent-3,4-secoatisa-4(18),16-dien-3-óico. 

[062] Considerando-se sua polaridade, os diterpenos 12-hidróxi-3,4-seco-

cleistanta-8,11,13,15,4(18)-penten-3-oato de metila e ácido ent-3,4-secoatisa-4(18),16-dien-3-

óico, representados pelas siglas CB-A e CB-B, foram solubilizados em meio de cultura BHI 

caldo (Brain Heart Infusion) contendo 8% de dimeltilsulfóxido (DMSO), obtendo-se uma 
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concentração de 250 µg.ml-1. 

[063] Para a realização de todos os ensaios microbiológicos, as soluções contendo 

CB-A e CB-B foram submetidas a diluições seriadas na base dois até a obtenção de 

concentrações decrescentes variando de 125 a 1,9 µg.ml-1. Como controle negativo utilizou-se 

8% de DMSO em meio de cultura BHI. Todos os ensaios apresentados daqui em diante foram 

estatisticamente avaliados através da aplicação da análise de variância (ANOVA), seguindo-

se com o pós-teste de Bonferroni para comparações múltiplas entre os grupos testados. Os 

dados foram considerados estatisticamente significantes quando P < 0,01. 

[064] A concentração inibitória mínima (CIM) foi considerada como sendo a 

menor concentração dos compostos CB-A e CB-B, capaz de inibir visualmente o crescimento 

de S. mutans UA 159 e S. parasanguinis ATCC 903. Esta foi determinada da seguinte forma: 

partindo-se de uma cultura estoque em caldo BHI (Brain Heart Infusion) contendo 20% de 

glicerol, uma alíquota de 20 µL de cada um dos micro-organismos foi inoculada em placa de 

Petri com meio ágar BHI e incubou-se por 24 h, a 37 °C com 5% de CO2. A partir dessa 

cultura, colônias isoladas de cada micro-organismo foram inoculadas em 10 mL de caldo BHI 

estéril e cultivadas nas mesmas condições anteriormente citadas. Na placa de poliestireno de 

96 poços, foi adicionado 100 µL de cada substância-teste nas concentrações acima descritas, 

em seguida, 100 µL da suspensão bacteriana previamente ajustada em caldo BHI estéril para a 

densidade de 2 x 106 UFC.mL-1, dessa forma, obtendo-se um volume final de 200 µL por 

poço. As placas foram incubadas por 24 horas, a 37 °C em atmosfera contendo 5 % de CO2. 

Em seguida, procedeu-se a avaliação do crescimento bacteriano de maneira visual. Além 

disso, o crescimento planctônico foi também mensurado através da determinação da 

densidade óptica medida por um leitor de microplacas em comprimento de onda ajustado para 

620 nm.  

[065] Para a determinação da concentração bactericida mínima (CBM), retirou-se 

10 µL da suspensão bacteriana contida nos poços em que não foi observado crescimento 

bacteriano visual após 24 horas, e seguiu-se com a inoculação em placas de Petri contendo 

ágar BHI. As placas foram então incubadas a 37 ºC com 5% de CO2 durante 24 horas e, após 

este período, avaliou-se o crescimento bacteriano. 

[066] Os resultados mostraram que CB-A exibiu CIM nas concentrações de  31,2, 

e 7,8 µg.mL-1 e valores de CBM 31,2 e 7,8 µg.mL-1 determinadas sobre S. mutans e S. 

parasanguinis, respectivamente. Já CB-B apresentou valores de CIM de 31,2 e 31,2 µg.mL-1 e 

CBM de 31,2 e 62,5 µg.mL-1 sobre S. mutans e S. parasanguinis, respectivamente. 

[067] Os biofilmes de S. mutans e S. parasanguinis foram desenvolvidos na 
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presença de CB-A e CB-B. A atividade inibitória dos referidos compostos sobre a formação 

de biofilmes foi avaliada através da quantidade de biomassa total dos biofilmes. As 

suspensões bacterianas foram incubadas em placas de poliestireno de 96 poços juntamente 

com diferentes concentrações de CB-A e CB-B, baseando-se no procedimento outrora 

descrito para a determinação da CIM.  

[068] Após 24 horas de crescimento, o sobrenadante de todos os poços foi 

descartado e os biofilmes formados foram lavados por três vezes com água destilada para a 

retirada das células fracamente aderidas. Em seguida, adicionou-se 200 µL de metanol a 95% 

para cada um dos poços e manteve-se por 15 minutos para a fixação da biomassa. Decorrido o 

tempo, removeu-se o sobrenadante e as placas foram deixadas em temperatura ambiente para 

secagem. Então, adicionou-se 200 µL de uma solução de cristal de violeta a 0,1% por 5 

minutos para coloração da biomassa e permitir sua visualização. Após o referido tempo, 

descartou-se o sobrenadante dos poços e procederam-se três lavagens com água destilada para 

retirada do corante em excesso. O cristal de violeta que interagiu com a biomassa foi então 

solubilizado com a adição de 200 µL de ácido acético a 33%. A biomassa de cada poço foi 

quantificada, de maneira indireta, através da medição da densidade óptica a 595 nm do cristal 

violeta. 

[069] Os resultados mostraram que CB-A interferiu na produção de biomassa de 

S. mutans em concentrações que variaram de 125 a 1,8 µg.mL-1, exceto na de 7,7 µg.mL-1; e 

de S. parasanguinis nas concentrações de 125 a 3,6 µg.mL-1. O diterpeno CB-B, em todas as 

concentrações testadas (125 a 1,8 µg.mL-1), interferiu na produção de biomassa de S. mutans 

e, nas concentrações de 125 a 3,6 µg.mL-1, com exceção da concentração de 7,7 µg.mL-1, CB-

B interferiu na produção de biomassa de S. parasanguinis.  

[070] Após o desenvolvimento dos biofilmes na presença de CB-A e CB-B, o 

número de células viáveis presentes no interior da matriz dos biofilmes foi determinado. A 

metodologia utilizada foi semelhante àquela realizada nos ensaios para a determinação da 

CIM. Após 24 horas de crescimento, o sobrenadante dos poços foi descartado e os biofilmes 

lavados com água destilada. Em seguida, adicionou-se 200 µL de água em cada poço e 

submeteu-se a placa a banho sônico a 45 Hz durante 10 minutos para a liberação das células 

incrustadas no interior da matriz extracelular polimérica. Decorrido este tempo, o volume de 

cinco poços (incluindo réplicas) de cada tratamento e do controle foi coletado em microtubos 

estéreis e, em seguida, diluídos seriadamente na base 10. Procedeu-se então com o 

plaqueamento em ágar BHI, sendo as placas incubadas a 37 ºC com 5% de CO2 durante 24 

horas. Decorrido este tempo, as unidades formadoras de colônia foram contadas, sendo o 
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resultado expresso como Log UFC.mL-1. 

[071] Os resultados mostraram que CB-A, nas concentrações de 125 a 31,2 

µg.mL-1, reduz significativamente o número de células viáveis presentes no interior da matriz 

dos biofilmes de S. mutans. Tal afirmação é evidenciada por uma diminuição no número de 

unidades formadoras de colônias nos biofilmes crescidas na presença do CB-A (P<0,01 com 

relação ao controle negativo). Estes dados revelam, que nestas concentrações (125 a 31,2 

µg.mL-1) CB-A interfere no biofilme tanto na produção de biomassa quanto na viabilidade 

das células. Entretanto, em algumas concentrações abaixo desse valor, CB-A diminui 

significativamente a biomassa do biofilme de S. mutans, mas não reduz o número de células 

viáveis do biofilme. No que diz respeito ao biofilme de S. parasanguinis, CB-A, nas 

concentrações de 125 a 1,8 µg.mL-1, reduz a viabilidade celular. O diterpeno CB-B, em 

concentrações que variaram de concentrações 125 a 31,2 µg.mL-1, diminuiu a viabilidade 

celular em biofilmes de S. mutans e, nas concentrações 125 a 3,6 µg.mL-1 observou-se o 

mesmo efeito no biofilme de S. parasanguinis. 

[072] Ensaios também foram realizados com o intuito de analisar o efeito de CB-

A e CB-B sobre biofilmes pré-formados das bactérias S. mutans e S. parasanguinis, ou seja, 

avaliar a atuação dos compostos sobre biofilmes já estabelecidos em superfície de 

poliestireno. Neste estudo, inicialmente as bactérias foram cultivadas nas condições descritas 

anteriormente, contudo sem a presença de CB-A e CB-B. Após a formação dos biofilmes 

durante o período de 24 h, o meio de cultura foi removido, os poços nos quais os biofilmes 

foram formados foram lavados três vezes com água destilada estéril e, em seguida adicionou-

se 200 µL de meio caldo BHI, contendo os diterpenos nas mesmas concentrações já descritas. 

Os biofilmes na presença dos compostos foram incubados por mais 24 h, a 37 ºC e 5 % CO2. 

Após esse período, as amostras foram submetidas aos testes para verificar a influência dos 

compostos sobre os biofilmes pré-formados através da quantificação de biomassa e da 

enumeração de células viáveis dos biofilmes. 

[073] Os resultados obtidos demonstraram que CB-A interferiu na produção de 

biomassa dos biofilmes de S. mutans em todas as concentrações testadas (125 a 1,8 µg.mL-1), 

mas apenas a concentração de 125 µg.mL-1 reduziu o número de células viáveis quando 

comparado com o controle negativo. Tais resultados sugerem que CB-A, em concentrações 

menores que 125 µg.mL-1, inibe a produção de matriz do biofilme de S. mutans, contudo não 

interfere na viabilidade bacteriana. CB-A também interferiu no número de células viáveis dos 

biofilmes pré-formados de S. parasanguinis, o diterpeno nas concentrações de 125 a 31,2 

µg.mL-1 reduziu a biomassa do biofilmes de S, parasanguinis. Em relação a viabilidade 
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bacteriana do biofilme, CB-A reduziu o significantemente o número de células viáveis nas 

concentrações que variaram de 125 a 3,6 µg.mL-1. Entretanto, a concentração de 15,5 µg.mL-1 

não demonstrou qualquer interferência.  

[074] Os resultados obtidos com o diterpeno CB-B, em testes com biofilmes pré-

formados de S. mutans, demonstraram que nas concentrações de 125 a 15,5 µg.mL-1 houve 

diminuição na produção de biomassa. A interferência na viabilidade celular ocorreu até a 

concentração de 7,7 µg.mL-1. Este resultado demonstra que nesta concentração, houve a 

produção de uma quantidade de biomassa semelhante ao controle negativo, mas com uma 

redução significante no número de células viáveis. O ação de CB-B foi semelhante contra 

biofilmes de S. parasanguinis, assim a biomassa foi reduzida nas concentrações de 125 a 15,5 

µg.mL-1 e a diminuição do número de células viáveis foi observada nas concentrações de 125 

a 3,6 µg.mL-1. 
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REIVINDICAÇÕES 

 

 

1. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 

ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” 

caracterizado por compreender as substâncias 12-hidróxi-3,4-seco-cleistanta-

8,11,13,15,4(18)-penten-3-oato de metila e ácido ent-3,4-secoatisa-4(18),16-dien-3-

óico, as quais possuem atividade antimicrobiana sobre Streptococcus mutans e 

Streptococcus parasanguinis. 

 

2. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 

ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” de 

acordo com a reivindicação 1 caracterizado por se tratar de duas substâncias isoladas a 

partir do fracionamento do extrato hexânico de Croton blanchetianus de acordo com 

as etapas apresentadas no presente documento. 

 

3. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 

ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” de 

acordo com a reivindicação 1 caracterizado por se tratar de duas substâncias com 

efeito antimicrobiano sobre formas planctônicas e biofilmes de Streptococcus mutans 

e Streptococcus parassanguinis. 

 

4. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 

ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” de 

acordo com a reivindicação 1, 2 e 3 caracterizado por nortear o desenvolvimento de 

um medicamento fitoterápico a ser utilizado na prevenção e tratamento do processo 

cariogênico. 

 

5. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 
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ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” de 

acordo com a reivindicação 1 caracterizado por constituir uma composição terapêutica 

na qual ambos as substâncias estejam presentes em proporções iguais ou distintas, 

inclusive por meio de atuação sinérgica direta com antimicrobianos como a 

clorexidina. 

 

6. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 

ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” de 

acordo com a reinvindicação 5 caracterizado por constituir um produto de higiene oral 

(colutório) no qual ambas as substâncias possam ser empregadas isoladamente ou em 

sinergismo, inclusive com antimicrobianos como a clorexidina. 

 

7. “PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE 

ANTIMICROBIANO SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” de 

acordo com a reinvindicação 3 caracterizado por constituir um método de inibição do 

crescimento microbiano sobre uma superfície biótica ou abiótica. 
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Resumo 
 

“PROCESSO DE ISOLAMENTO DE DOIS DITERPENOS DE CROTON 

BLANCHETIANUS E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE ANTIMICROBIANO 

SOBRE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS” 

 

A presente invenção trata do desenvolvimento de processos de extração, purificação e 

caracterização estrutural de dois diterpenos denominados de 12-hidróxi-3,4-seco-cleistanta-

8,11,13,15,4(18)-pentaen-3-oato de metila e ácido ent-3,4-secoatisa-4(18),16-dien-3-óico, 

isolados a partir do extrato hexânico de raízes de Croton blanchetianus, planta nativa do 

bioma Caatinga, e de sua utilização como agente antimicrobiano sobre formas planctônicas e 

biofilmes de S. mutans e S. parasanguinis. 
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FIGURAS DA PATENTE 
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Figura 2 
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Figura 4 
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Figura 6 
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Figura 8 
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Figura 12 
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Figura 14 

 

 
 
 

 
Figura 15 

 

 



106 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VIII 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
_____________________________________________________________________________________________________________
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 
 

De acordo com a prosposta deste estudo, conclui-se que extratos, frações e 

diterpenos isolados inibem o crescimento de bactérias orais na forma planctônica. Os 

diterpenos, representados por ICB4 e ICB8, possuem ação antibiofilme, a qual foi detectada 

tanto na inibição da formação dos biofilmes, quanto sobre biofilmes pré-formados de 

bactérias orais. Em consequência dos dados obtidos, pode-se sugerir que extratos, frações 

ácidas e neutras e os diterpneos ICB4 e ICB8 podem ser possíveis agentes anticárie.  

Os extratos, frações ácidas e neutras e diterpenos isolados podem ser testados com 

com biofilmes realcionados a infecções hospitalares, inclusive biofilmes mistos. Além disso, 

podem ser realizados testes de citotoxicidade, testes pré-clínicos e clínicos, a fim de que estas 

substâncias possam ser utilizadas como agente terapêutico. 
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